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RESORT WORLD CRUISE  

กวัลาลมัเปอร(์มาเลเซยี)-สงิคโปร-์กวัลาลมัเปอร(์มาเลเซยี) 4 วนั 3 คนื 
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เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) 
นอนบนเรอืสำราญ 2 คนื 

 
ความพเิศษของรายการ 

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. มอีาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครือ่ง 
โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่นัน้!! 

 
พเีรยีดเดนิทาง :  

28-31 ต.ค. 65 
เรอืออก 11.00 

11-14 พ.ย.65 
เรอืออก 11.00 

02-05 ธ.ค.65 
เรอืออก 11.00 

30 ธ.ค.-02 ม.ค. 66 
เรอืออก 11.00 

17-20 ก.พ.65 
เรอืออก 11.00 

03-06 ม.ีค.65 
เรอืออก 11.00 

17-20 ม.ีค.65 
เรอืออก 11.00 

24-27 ม.ีค.65 
เรอืออก 11.00 

 
วันแรก กรงุเทพฯ-มาเลเซยี-Free & Easy (อสิระไมม่รีถและไกดบ์รกิาร)                                     (-) 
11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) โดย
มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
14.15 น. เดินทางสู ่ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบนิที่ MH789 มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบน

เครื่อง 
RE-CHECK เอกสารสำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง.  
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบยีน Pre-Departrue Form  
17.30 น.  เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เรียบร้อย 
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***อสิระทอ่งเทีย่วและพกัผอ่นตามโรงแรมทีท่า่นจองมาตามอธัยาศยั*** (ไมร่วมในคา่บรกิาร) 

วันสอง ท่าเรอื พอรต์คลงั-ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์ประเทศ สงิคโปร์                                (B) 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ลกูคา้เดนิทางสูท่า่เรอื ไมร่วมในคา่บรกิาร สามารถนัง่ TAXI ไปที ่PORT KLANG ไดต้ามอธัยาศยั 
09.00 น. ลกูคา้ REGISTER ณ. ทา่เรอื PORT KLANG ดว้ยตนเอง         

*** LASTBOARDING / GATE CLOSE TIME IS 10:30 AM *** 
จากนั้นนำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญ RESORT WORLD CRUISE  สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความ
ใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 18 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 1,925 คน มีจำนวน
ห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ
นอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบ
นับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** กอ่นเวลาเรอืสำราญออกจากทา่ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมซอ้มจดุรวมพลกรณฉีกุเฉนิ ‘Muster Drill’ ซึง่ 
เปน็หนึง่ในกฎการเดนิเรอืสากลโดยเมือ่มีประกาศจากทางเรอืใหท้กุทา่นไปยงัจดุรวมพลตามที่ 

กำหนดไวบ้นบตัรขึน้เรอื (SeaPass) ของทา่น***  
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11.00  น. ***** เรอืออกเดนิทางสูน่า่นนำ้สากล มุง่สูป่ระเทศสงิคโปร ์***** 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือก รับประทานที่

ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก  
(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้ง
ลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

***Casino จะเริม่ใหบ้รกิารหลงั 24.00 น. ของวันทีท่ำการ CHECK IN *** 
คาสโิน บนเรอืสำราญ ใหบ้รกิารหลงัจากเรอืออกเดนิทาง และจะหยดุใหบ้รกิารเมือ่เรอืจอด 

*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้* 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตัง้อยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ 
 

** ห้องอาหาร Dream Dining 
      (walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 
 

 

 
***  ชมการแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลกัชั้น 7 ซึง่จะโชวส์องรอบด้วยกันคอื 20.00 น. และ 22.00 น. *** 
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วันสาม ท่าเรอื มารนี่า เบย ์ครสูเซนเตอร์-ท่าเรอื พอรต์คลงั                                                                                (B) 
......... น.  รบัประทานอาหาร เชา้ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 

กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการ NAVIGATOR) 
10.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที่ทา่เรอื มารนีา่ เบย ์ครสูเซนเตอร์ ประเทศ สงิคโปร์ สำหรับท่านท่ีทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ 

พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือ
หลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ มารีน่า เบยจ์ะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดท่ี
ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตาราง
กิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

 
 
20.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่

แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 

เรอืจะมีใบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของท่านเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดินทางคนื 

22.00 น.  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำ 
  กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น   

(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ) **ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลง
ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก** 

 
วันสี ่ ท่าเรอื พอรต์คลงั-อสิระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศยั-กรงุเทพฯ                                                                     

(B) 
......... น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือพอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ

กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น  
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

***อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั*** 
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ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์  
15.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH782 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ
บนเครื่อง 
16.15 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
                                           Inside                                                                                    Balcony 

Inclusive Restaurant 
- Deck 7 , Dream Dining Lower 
- Deck 8 , Dream Dining Upper 
- Deck 16 , The Lido (International Buffet) 

 
Non-Chargeable Usage of Facilities and Shows 

- Deck 15 , Crystal Life Fitness  
- Deck 16 , Main Pool Deck / Little Pandas Club (for kids aged 2-12) 
- Deck 17 , Sun Deck / Jogging Track 
- Deck 18 , Mini-Golf / Rock Climbing Wall / Ropes Course / Table Tennis 
- Deck 19 , SportsPlex 
- Deck 20 , Waterslide Park 

 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ในการปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบั

ขึ้นของภาษีนำ้มันของสายบนิหรอืการเปลีย่นแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่คีา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิ 
**สำคญัมาก ** 
❖ กรณผีูเ้ดนิทางเคยตดิโควคิ และรกัษาหายแล้ว ตอ้งแจง้ของมลูใหท้ัวรท์ราบกอ่นลงทะเบยีน 
❖ หากเคยเขา้สงิคโปรด์้วยชือ่เกา่หรอืเคยถกูปฏเิสธการเดนิทางเข้าสงิคโปร ์ตอ้งแจง้ใหท้ราบกอ่นลงทะเบยีน 
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**** โปรแกรมนีไ้ม่มรีาคาเดก็ **** 

*** เขา้พกัเปน็ท่านที ่3-4* ในหอ้งราคาเท่าราคาผู้ใหญ ่*** 

**สำหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

เงือ่นไขการจอง มดัจำทา่นละ 7,000 บาท 
ช่วงเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

*** เมือ่ชำระคา่มดัจำแล้วถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สำเนาหน้าพาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทัวร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดินทาง 30 วนั 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***  

อตัรานีร้วม   
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กก. 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและกิจกรรมบนเรือที่ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พัก 2 คืนบนเรือพักห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
❖ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเท่าน้ัน

โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
❖ ค่าภาษีท่าเรือ PORT CHARGE 
 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ท่าน 
**สำหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดนิทาง 
ผู้ใหญ ่ราคาท่านละ ทารกอายตุำ่

กวา่ 2 ป ี

พกัเดีย่ว 

ISS / BSS  Inside Balcony 

วันที ่28-31 ตลุาคม 2565 17,999. - 21,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่11-14 พฤศจกิายน 2565 18,999. - 22,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่02-05 ธันวาคม 2565 18,999. - 22,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่30 ธนัวาคม-02 มกราคม 2566 (วันปใีหม)่ 21,999. - 25,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่17-20 กมุภาพนัธ ์2566 18,999. - 22,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่03-06 มีนาคม 2566 19,999. - 23,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่17-20 มีนาคม 2566 18,999. - 22,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่24-27 มีนาคม 2566 18,999. - 22,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 
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อตัรานีไ้มร่วม   
ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) USD 29 ต่อคนต่อคนื สำหรับห้อง Inside, Balcony  

❖ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   
❖ หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสารวัคซีนจากแอปหมอพร้อมหรืออื่นๆ  

เงือ่นไขการจองทัวร์  
หากไมไ่ดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณจีอยทัวรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีต่า่งประเทศเปน็แบบเหมา

จา่ย 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้า

กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  
4. คา่ทัวรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

แล้วท้ังหมด 
หมายเหต ุ
❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า 
❖ เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรม

อาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น 
Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละ
สิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก
กรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้
ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่า
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ทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิ ล่องเรือสำราญ RESORT WORLD CRUISE 

ศุลกากร ประเทศสิงคโปร์ อนุญาต ให้นำ บุหรี่ 1 ซอง/ท่าน และสุรา 1 ลิตร / ท่าน เข้าประเทศ และไม่อนุญาตให้นำ
หมากฝรัง่เข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดทันที  และห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้าประเทศมี
บทลงโทษท่ีแรงมาก 

บตัรเดรคติ การใช้จ่ายบนเรือสำราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล SGD  ซึ่งสามารถทำรายการผ่านบัตรเครดิตที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

อณุหภมูิ กรุณาเช็คกับเจ้าที่อีกครั้งหนึ่ง หรือที่ www.cnn.com/weather  หรือที่ กรมอุตุวิทยา 02-3994012 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรือจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ตามเขต
น่านน้ำแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจำวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ 
(เวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง) 

สกลุเงนิ   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 26.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร์  ท่านสามารถแลกเงินได้ท่ีแหล่งแลกเงินทั่วไป 
หรือแลกได้ที่สนามบิน 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าเหมือนกับไทยคือประมาณ220-240 โวลต์ เต้าเสียบปลั๊ก มีทั้งแบบ 3ขาแบน,2-ขาแบน ดั้ง
นั้นควรเตรียม หัวปลั๊กหรืออะแดปเตอร์ซึ่งเป็นแบบหัวใหญ่(Travel Universal Adaptir) 
ทีมีขายอยู่ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ัวไป 
 

 
 
 

  ภาษา บนเรือสำราญส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
  นำ้ดืม่ บนเรือมีบริการน้ำดื่มให้ในห้องพักฟรี 2 ขวด/วัน 
  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามท่ีเรือ

กำหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ำจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามม้ืออาหารตลอดทั้ง
วัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่จะมีระบุไว้ใน cruise 
card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ท่านที่
ทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องทำการจองเพิ่มเติมบนเรือสำราญ ค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามม้ืออาหารและราคาที่เรือกำหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ยาประจำตัว สำหรับท่านท่ีมีโรคประจำ ควรนำยาติดตัวไปด้วย สำหรับยาสามัญ หัวหน้าทัวร์จะเตรียมไป

http://www.cnn.com/weather
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ให้บริการ 
 อปุกรณ์อาบน้ำ ของใช้ส่วนตัว,ชุดว่านน้ำสำหรับท่านที่จะเล่นน้ำ   
 Universal adaptor, สายชาร์ทโทรศัพท์ 
 การเตีรยมกล้อง ควรเตรียมกล้องและอุปกรณ์ต่างๆไปให้พอเพียง เพราะที่ต่างประเทสราคาแพง หรือ

คุณภาพไม่ดี 
สิง่ทีไ่มอ่นญุาตใหน้ำขึน้
และลงเรอื 

• ทางเรือใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 
• ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 
• Power Bank นำใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น ห้ามนำโหลดลงกระเป๋าเดินทาง 
• เครื่องดื่มทุกชนิดท้ังที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์ 
• ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 
• อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

เครือ่งแตง่กาย • หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหาร
เหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหรือ
กึ่งทางการได้ 

• เสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับเดินทาง ควรเตรียมเสื้อผ้าสบายๆรองเท้าสวมใส่สบาย แว่นกันแดด ร่มพับประ
เปาเดินทางน้ำหนักไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อ1 ท่าน หากน้ำหนักเกินกว่าที่กะหนดไว้ ทางสายการบินจะ
เรียกเก็บค่าน้ำหนักเพิ่มประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดูป้ายชื่อทุกครั้ง เนื่องจากการส่ง
กระเป๋าไปตามห้องพักจะดูป้ายผูกกระเป๋าเป็นหลัก 

 

 
ขั้นตอนการขึน้–ลง เรอืสำราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นำพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจ
ห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 
หากกรณกีาร์ดสญูหายกรณุาตดิตอ่แจง้ทาง Reception 

2. นำสัมภาระ ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางเรือลำเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุก
ท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าข้ึนไปเองก็สามารถทำได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการลำเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. นำพาสปอร์ต ใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร 
4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนำการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่องบันทึก 

เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสำราญ 
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5. สามารถไปที่ห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรือสำราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนีภัย
ฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุดที่ระบุไว้ใน Cruise Card โดย
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

ขั้นตอนการชำระคา่ใชจ้่าย และรบัพาสปอรต์คนื 
 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นำคีย์การ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชำระค่าใช้จ่าย ที่ Reception จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป
ทั้งหมดซึ่ง ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีชำระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกำหนด** 
 

1. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสำราญจะเทียบท่า ท่านสามารถแจ้งรับพาสปอร์ตได้ท่ี Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับ
หนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

 
กรณลีกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี้ 

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ 
Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได้ 

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นที่อาจไม่
เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

กรณีที่ท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่เดินทาง โดยวัน
ปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ำสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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