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(PKG ต๋ัวเครือ่งบนิ+เรือส ำรำญ) 
PROMO ! RESORT WORLD CRUISE  
กัวลำลัมเปอร(์มำเลเซีย)-สิงคโปร-์กวัลำลัมเปอร(์มำเลเซีย) 4 วัน 3 คนื 

เดินทำงโดยสำยกำรบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) 
นอนบนเรือส ำรำญ 2 คนื 

 
 
 

      รหสัโปรแกรม : 26632 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 
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ควำมพิเศษของรำยกำร 

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลบัแลว้ น ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กก. มีอำหำรและเครื่องดื่มบรกิำรบนเครื่อง 
โปรดดูรำคำและไฟลท์บนิทีต่ำรำงขำยท้ำยรำยกำรเท่ำน้ัน!! 

 

 
พีเรียดเดนิทำง :  

03-06 พ.ค. 66 
เรือออก 20.00 

31 พ.ค. - 03 มิ.ย.66 
เรือออก 20.00 

26 ก.ค.- 29 ก.ค. 66 
เรือออก 20.00 

09-12 ส.ค. 66 
เรือออก 20.00 

27-30 ก.ย. 66 
เรือออก 20.00 

11-14 ต.ค. 66 
เรือออก 20.00 

18-21 ต.ค. 66 
เรือออก 20.00 

08-11 พ.ย. 66 
เรือออก 20.00 

22-25 พ.ย. 66 
เรือออก 20.00 

06-09 ธ.ค. 66 
เรือออก 20.00 

27-30 ธ.ค. 66 
เรือออก 20.00 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ –  มำเลเซีย - Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริกำร)       (-) 

08.00 น.   เร่ิมเช็คอินด้วยตนเองที ่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)  
 
11.05 น. เดินทำงสู่ ประเทศมำเลเซีย โดยสำยกำรบิน MALAYSIA AIRLINE เทีย่วบินที ่MH785 มีอำหำรและเคร่ืองดื่มบริกำรบน 

เคร่ือง 
RE-CHECK เอกสำรส ำหรับใช้เดินทำงเข้ำประเทศมำเลเซีย 
1. พำสปอรต์ทีมี่อำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน ณ วันทีเ่ดินทำง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบียนเข้ำใช ้
 
14.25 น.  เดินทำง ถึงสนำมบินนำนำชำติ กัวลำลัมเปอร์ (เวลำเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง

เรียบรอ้ย 
 

***อิสระท่องเทีย่วและพักผ่อนตำมอัธยำศัย ตำมโรงแรมทีท่่ำนจองมำ*** (ไม่รวมในค่ำบริกำร) 
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วันสอง ท่ำเรือ พอรต์คลัง - ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศ สิงคโปร ์   (B) 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

ลูกค้ำเดนิทำงสู่ท่ำเรือ ไม่รวมในค่ำบริกำร สำมำรถน่ัง TAXI ไปที ่PORT KLANG ได้ตำมอธัยำศัย 

14.30 น. ลูกค้ำ REGISTER ณ. ท่ำเรือ PORT KLANG ด้วยตนเอง         
*** LASTBOARDING / GATE CLOSE TIME IS 16:30 PM *** 

จำกนัน้น ำท่ำนเช็คอินขึน้เรือส ำรำญ RESORT WORLD CRUISE  สรำ้งขึน้ และน ำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มคีวำมใหญ่โต
ถึง 150,659 ตนั มคีวำมสงูถึง 18 ชัน้และจผุูโ้ดยสำรทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรืออีก 1,925 คน มีจ ำนวนหอ้งพกัทัง้หมด 
1,674 หอ้งและ หอ้งพกัแบบสวีท 142 หอ้ง เพื่อใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในทกุระดบันอกจำกควำมใหญ่และ
ควำมจแุบบอลงักำรแลว้ ยงัมำพรอ้มกบัควำมบนัเทิงและรำ้นอำหำรมำกมำยใหค้ณุไดลิ้ม้ลองแบบนบัไม่ถว้นเลยทเีดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** กอ่นเวลำเรือส ำรำญออกจำกท่ำขอเชิญทกุท่ำนร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉนิ ‘Muster Drill’ ซ่ึง 
เป็นหน่ึงในกฎกำรเดนิเรือสำกลโดยเม่ือมีประกำศจำกทำงเรือให้ทกุท่ำนไปยังจุดรวมพลตำมที ่

ก ำหนดไว้บนบตัรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่ำน***  
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……….  น. ***** เรือออกเดนิทำงสูน่่ำนน ำ้สำกล มุ่งสู่ประเทศสงิคโปร ์***** 
เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ  หอ้งอำหำรหลกั จำกที่โชวอ์ยู่บนบตัร Cruise Card ของทำ่น หรือเลือก รบัประทำนท่ีหอ้งอำหำร 

บฟุเฟ่ต ์นำนำชำติ ไดต้ำมอธัยำศยั หลงัจำกนัน้ชมกำรแสดงที่หอ้งโชวห์ลกั  
(ท่ำนที่จะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรีสดตำมบำรต์ำ่งๆทั่วทัง้ล ำ
เรือ และพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

***Casino จะเร่ิมให้บริกำรหลงั 24.00 น. ของวนัทีท่ ำกำร CHECK IN *** 
คำสิโน บนเรือส ำรำญ ให้บริกำรหลังจำกเรือออกเดินทำง และจะหยุดให้บริกำรเม่ือเรือจอด 

*ท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำรอย่ำงอิสระไดต้ำม หอ้งอำหำรท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้ดงันี*้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส ำรำญ 
 

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

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำติ ซึ่งตัง้อยู่ที่ชัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ 
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***  ชมกำรแสดงโชวท์ีห่้องโชวห์ลกัชัน้ 7 ซ่ึงจะโชวส์องรอบด้วยกนัคอื 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

วันสำม ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย ์ครูสเซนเตอร ์- ทำ่เรือ พอรต์คลัง  (B) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ หอ้งอำหำรของเรือส ำรำญ 
กิจกรรมต่ำงๆของเรือ ตำมอธัยำศยั (กจิกรรมตำมที่ระบใุนรำยกำร NAVIGATOR) 

10.00 น. เรือจอดเทยีบท่ำทีท่่ำเรือ มำรีน่ำ เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศ สิงคโปร ์ส  ำหรบัท่ำนท่ีท ำกำรจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทำงเรือ 
พนกังำนจะแจง้เวลำออกจำกเรือและสถำนท่ีนดัพบบนเรือ  ส่วนท่ำนท่ีสะดวกเดินทำงท่องเที่ยวเองสำมำรถ ลงจำกเรือหลงั
เวลำเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณท่ำเรือ มำรีน่ำ เบยจ์ะมีบรกิำร แท๊กซี่ จำกท่ำเรือเขำ้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ท่ำนใดที่ไม่ลงจำก
เรือสำมำรถสนกุกบักจิกรรมต่ำงๆที่ทำงเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้วนัโดยสำมำรถดไูดจ้ำก Dream Daily ตำรำงกจิกรรมที่ท่ำน
จะไดร้บัในแต่ละวนัท่ีหอ้งพกัของท่ำน 

 
 
20.00 น.  เรือล่องออกจำกท่ำเรือมำรีน่ำเบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศสิงคโปร ์ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรเย็นได ้ณ หอ้งอำหำรหลกัที่แสดง

อยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่ำนตำมเวลำจองของท่ำนว่ำจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น.  หลังจำกนั้นพักผ่อนตำม
อธัยำศยั 
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เรือจะมีใบแจ้ง สถำนทีแ่ละเวลำทีห่้องพกัของท่ำนเพื่อให้ทำ่นรับหนังสอืเดนิทำงคนื 

22.00 น.  เรือจะมีแท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรือใหท้่ำนในหอ้งพกัของท่ำน ใหท้่ำนน ำ 
  กระเป๋ำเดินทำงของท่ำนวำงไวห้นำ้หอ้งเพื่อใหพ้นกังำนน ำลงไปท่ีท่ำเรือในวนัรุง่ขึน้   

(ส่ิงของที่ท่ำนจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหว่ำงวันใหท้่ำนแยกใส่ในกระเป๋ำถือ) **ถำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะถือกระเป๋ำเดินทำงลง
ดว้ยตนเองไม่จ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ี่หนำ้หอ้งพกั** 

 
วันสี ่ ท่ำเรือ พอรต์คลัง – อิสระทอ่งเทีย่วตำมอัธยำศัย - กรุงเทพฯ (B) 

เช้ำ   น. รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ หอ้งอำหำรของเรือส ำรำญ 
 
08.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือพอรต์คลัง ประเทศมำเลเซีย หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับ

กระเป๋ำเดินทำงของท่ำนดำ้นล่ำงหลงัจำกนัน้  
 

** กรุณำตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 

***อิสระท่องเทีย่วตำมอัธยำศัย*** 
 
ได้เวลำอันสมควรเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติ กัวลำลัมเปอร ์
18.05 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบิน MALAYSIA AIRLINE  เทีย่วบินที ่MH780 มีอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

  บริกำรบนเคร่ือง 
19.20 น.  เดินทำงกลับถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

 

 
                              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) 
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- Deck 17 , Sun Deck / Jogging Track 

- Deck 18 , Mini-Golf / Rock Climbing Wall / Ropes Course / Table Tennis 

- Deck 19 , SportsPlex 

- Deck 20 , Waterslide Park 
หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นกำรปรับเปลี่ยนรำคำ หำกมี

กำรปรับขึน้ของภำษนี ้ำมันของสำยบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงกฏกำรเข้ำประเทศทีมี่ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม 
**ส ำคัญมำก ** 
❖ หำกเคยเข้ำสิงคโปรด์้วยชือ่เกำ่หรือเคยถูกปฏิเสธกำรเดนิทำงเข้ำสิงคโปร ์ต้องแจ้งใหท้รำบก่อนลงทะเบียน 

 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส ำหรับหนังสือเดนิทำงต่ำงชำติเก็บเพิ่ม 1,000 บำท** 

วันทีเ่ดินทำง 
ผู้ใหญ่ รำคำท่ำนละ เด็กอำยุ 

6เดือน7วัน – 2ปี 

พักเดี่ยว 

Inside Balcony Inside Balcony 

วันที ่03-06 พฤษภำคม 2566 

13,999. – 

10,999.- 

 

16,499.- 

13,499.- 

 

5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่31พฤษภำคม – 03 มิถุนำยน 2566 
12,999. – 

 

15,499.- 

 
5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่26-29 กรกฎำคม 2566 
14,999. – 

 

17,499.- 

 
5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่09-12 สิงหำคม 2566 14,999. - 17,499.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่27-30 กนัยำยน 2566 13,999. - 16,499.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่11-14 ตลุำคม 2566 15,999. - 18,499.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่18-21 ตลุำคม 2566 13,999. - 16,499.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่08–11 พฤศจิกำยน 2566 12,999. - 15,499.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่22-25 พฤศจกิำยน 2566 13,999. - 16,499.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่06-09 ธนัวำคม 2566 15,999. - 18,499.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่27-30 ธนัวำคม 2566 (วนัปีใหม)่ 15,999. - 18,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 
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**** โปรแกรมนีไ้ม่มีรำคำเดก็ **** 
*** เข้ำพักเป็นท่ำนที ่3-4* ในห้องรำคำเท่ำรำคำผู้ใหญ่ *** 
**ส ำหรับหนังสือเดนิทำงต่ำงชำติเก็บเพิ่ม 1,000 บำท** 

เงือ่นไขกำรจอง มัดจ ำทำ่นละ 7,000 บำท 
ช่วงเทศกำลทำ่นละ 10,000 บำท  

*** เม่ือช ำระค่ำมัดจ ำแล้วถือวำ่รับทรำบเงือ่นไขกำรจองทัวรท์ุกประกำร *** 
พร้อมส่งส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ให้เจ้ำหน้ำทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ำยก่อนเดนิทำง 15 วนั 

*** กรุณำตรวจสอบพำสปอรต์ ต้องมีอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง***  

อัตรำนีร้วม   

❖ ตั๋วเครื่องบินและภำษีน ำ้มนัตำมรำยกำร ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตำมก ำหนดกำรของคณะทวัร ์รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กก. 
❖ ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มและกิจกรรมบนเรือที่ระบไุวใ้นรำยกำร  
❖ ค่ำที่พกั 2 คืนบนเรือพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน  
❖ ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเที่ยวตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบไุว ้ 
❖ ค่ำภำษีท่ำเรือ PORT CHARGE 
อัตรำนีไ้ม่รวม   

ไม่รวมค่ำทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 44 ต่อท่ำน(รวม2คนื) ส ำหรับห้อง Inside, Balcony ช ำระบนเรือตอน Check Out 

❖ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และคำ่ธรรมเนียมส ำหรบัผูถื้อพำสปอรต์ต่ำงชำติ  
❖ ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
❖ ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ำมินิบำร ์ฯลฯ  
❖ ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%   
เอกสำรทีใ่ช้ในกำรเดนิทำง   

❖ หนงัสือเดินทำงที่มวีนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีจะออกเดินทำง 
 

เงือ่นไขกำรจองทวัร ์ 
หำกไม่ได้ร่วมบริกำรทำนอำหำร หรือค่ำตั๋วเข้ำชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สำมำรถคืนเงินได้ เน่ืองจำกค่ำบริกำรทีต่่ำงประเทศเป็นแบบเหมำจ่ำย 

1. เนื่องจำกตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทำงตำมวนัท่ี ท่ีระบบุนหนำ้ตั๋วเทำ่นัน้ จึงไม่สำมำรถยกเลิก หรือเปลีย่นแปลงกำรเดินทำงใด ๆ ทัง้สิน้ ถำ้กรณี
ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทัง้หมดหรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศที่บรษิัทระบใุนรำยกำรเดินทำง 
บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนค่ำบรกิำรไม่วำ่กรณีใด ๆ 

3. ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะ
ค่ำใชจ้ำ่ยทกุอย่ำง ทำงบรษิัทฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำด  

4. ค่ำทวัรเ์ป็นแบบเหมำจ่ำยกับบริษัททัวรใ์นต่ำงประเทศ ไมส่ำมำรถคืนเงนิค่ำทัวรใ์นทกุกรณี 
5. ทำงบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุตัิเหตทุี่เกิดจำกควำมประมำทของตวั

นกัท่องเที่ยวเอง 

6. ทำงบริษัทฯ สำมำรถเปล่ียนแปลง รำคำ และรำยกำรท่องเทีย่ว ตำมประกำศของสถำนทีท่่องเทีย่วน้ันๆ 
7. เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไมว่่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกบัทำงบรษิัทฯ ทำงบรษิัทฯ จะถือว่ำทำ่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ท่ีไดร้ะบไุว้

แลว้ทัง้หมด 
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หมำยเหต ุ

❖ หำกมีเหตุสดุวิสยัอนัเกิดจำกประกำศสถำนกำรณโ์ควิดท ำใหเ้ดินทำงไม่ได ้อำ้งอิงตำม พรบ. ธุรกิจน ำเที่ยว หกัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง
โดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคำ้ 

❖ ส ำหรบัผูม้ีครรภ ์กรณีอำยคุรรภต์ัง้แต่ 24 สปัดำห ์ไม่อนญุำตใหข้ึน้เรือ 
❖ ส ำหรบัเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 6 เดือน ไม่อนญุำตใหข้ึน้เรือ  
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกำล หอ้งพักที่ลกูคำ้ระบุตอนจองทวัร ์ทำงบริษัทจะ Request ใหท้ำงโรงแรมตำมขัน้ตอน ในบำงครัง้โรงแรม

อำจเปล่ียนชนิดหอ้งพกัของลกูคำ้ ณ วนัเขำ้พกั แต่ทำงบรษิัทยืนยนัว่ำจะเพียงพอต่อจ ำนวนลกูคำ้ เช่น 
Request ส ำหรบัเตียง Double Bed หำกหอ้งไม่พอ อำจะเป็นหอ้ง TWN  
Request ส ำหรบัเตียง Triple Bed หำกหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตำมเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขไดแ้ละจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหำย สญูเสียหรือไดร้บับำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัรแ์ละเหตุสดุวิสยับำงประกำร 
เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ เน่ืองจำกรำยกำรทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้
บรกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถกูปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บรษิัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม 
❖ กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เที่ยวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบริกำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมำ

จ่ำย เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิัทฯ ทำงบรษิัท
ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำงๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบคำ่เสียหำยในเหตกุำรณท์ี่เกดิจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกำรควบคมุของทำง
บรษิัทฯหรือค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรือจำก
อบุตัิเหตตุำ่งๆ 

❖  

ข้อมูลเพิ่มเติม ล่องเรือส ำรำญ RESORT WORLD CRUISE 

ศลุกำกร ประเทศสิงคโปร ์อนญุำต ใหน้ ำ บหุร่ี 1 ซอง/ท่ำน และสรุำ 1 ลิตร / ท่ำน เขำ้ประเทศ และไม่อนญุำตใหน้ ำ 
หมำกฝร่ังเขำ้ประเทศ หำกเจำ้หนำ้ที่ตรวจพบจะถกูยึดทนัที  และหำ้มน ำส่ิงของผิดกฎหมำยเขำ้ประเทศมี
บทลงโทษที่แรงมำก 

บัตรเดรคติ กำรใชจ้ำ่ยบนเรือส ำรำญส่วนใหญ่ใชจ้ำ่ยเป็นเงินสกลุ SGD  ซึ่งสำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนบตัรเครดติที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกบับตัร Cruise card ก่อนเดินทำงได ้

อุณหภูมิ กรุณำเช็คกบัเจำ้หนำ้ที่อีกครัง้หน่ึง หรือที่ www.cnn.com/weather  หรือที่ กรมอตุวุิทยำ 02-3994012 

เวลำท้องถ่ิน     เวลำบนเรือจะใชเ้วลำทอ้งถิ่นจำกท่ำเรือเมืองแรกที่เดินทำง ทัง้นีอ้ำจมกีำรเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั ตำมเขต
น่ำนน ำ้แต่ละประเทศ ซึง่สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกหนงัสือพิมพป์ระจ ำวนับนเรือ หรือประกำศจำกทำงเรือ (เวลำ
ทอ้งถิ่นของสงิคโปรเ์รว็กวำ่ประเทศไทย1ชั่วโมง) 

  สกุลเงนิ   อตัรำแลกเปล่ียนประมำณ 26.00= 1 เหรียญสิงคโปรด์อลล่ำร ์  ท่ำนสำมำรถแลกเงินไดท้ี่แหล่งแลกเงินทั่วไป  
หรือแลกไดท้ี่สนำมบิน 
 

กระแสไฟฟ้ำ ระบบกระแสไฟฟ้ำเหมือนกบัไทยคือประมำณ220-240 โวลต ์เตำ้เสียบปลั๊ก มีทัง้แบบ 3ขำแบน,2-ขำแบน ดัง้นัน้
ควรเตรียม หวัปลั๊กหรืออะแดปเตอรซ์ึ่งเป็นแบบหวัใหญ่(Travel Universal Adaptir) 

http://www.cnn.com/weather
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ทีมีขำยอยู่ตำมรำ้นอปุกรณไ์ฟฟ้ำทั่วไป 
 

 
 
 

  ภำษำ บนเรือส ำรำญส่วนใหญ่ใชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำสำกล 

  น ้ำดื่ม บนเรือมีบรกิำรน ำ้ดื่มใหใ้นหอ้งพกัฟรี 2 ขวด/วนั 

  อำหำร ทกุท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำรไดท้ี่หอ้งอำหำรบฟุเฟ่นำนำชำติ รำยกำรอำหำรและเวลำเป็นไปตำมที่เรือ
ก ำหนด โดยจะมีอำหำรทัง้มือ้เชำ้ กลำงวนั เย็น ค ่ำจนถงึดกึใหบ้รกิำร สบัเปล่ียนกนัตำมมือ้อำหำรตลอดทัง้วนั 
หรือมือ้อำหำรเย็นท่ำนอำจเลือกรบัประทำนอำหำรมือ้เย็นไดท้ี่หอ้งอำหำรหลกัที่จะมีระบไุวใ้น cruise card ของ
ทกุท่ำน โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธก์บักำรชมกำรแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ท่ำนที่ทำนอำหำรรอบ
แรกจะไดช้มกำรแสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชมกำรแสดงรอบหลงั 
** ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมในส่วนของหอ้งอำหำรพเิศษทลกูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิ่มเตมิบนเรือส ำรำญ คำ่ใชจ้่ำยเป็นไป
ตำมมือ้อำหำรและรำคำที่เรือก ำหนด 

สิ่งทีต่้องเตรียม  ยำประจ ำตวั ส ำหรบัท่ำนท่ีมีโรคประจ ำ ควรน ำยำติดตวัไปดว้ย ส ำหรบัยำสำมญั หวัหนำ้ทวัรจ์ะเตรียมไป
ใหบ้รกิำร 

 อปกุรณอ์ำบน ำ้ ของใชส่้วนตวั,ชดุว่ำนน ำ้ส ำหรบัท่ำนท่ีจะเล่นน ำ้   

 Universal adaptor, สำยชำรท์โทรศพัท ์

 กำรเตีรยมกลอ้ง ควรเตรียมกลอ้งและอปุกรณต์ำ่งๆไปใหพ้อเพียง เพรำะที่ตำ่งประเทสรำคำแพง หรือ
คณุภำพไม่ด ี

สิ่งทีไ่ม่อนุญำตใหน้ ำ
ขึน้และลงเรือ 

• ทำงเรือใชม้ำตรกำรตำมหลกัเดยีวกนักบัเครื่องบิน 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ควำมจไุม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

• Power Bank น ำใส่กระเป๋ำพกพำเท่ำนัน้ หำ้มน ำโหลดลงกระเป๋ำเดินทำง 

• เครื่องดื่มทกุชนิดทัง้ที่มี และไม่มแีอลกอฮอล ์

• ของสด เช่น ผลไม(้โดยเฉพำะทเุรยีน และเงำะ) เนือ้สตัว ์

• อำวธุ ของมีคม สำรเสพติด และส่ิงผิดกฏหมำยทกุชนดิ 
เคร่ืองแต่งกำย • หำกท่ำนจะเขำ้รบัประทำนอำหำรค ่ำที่หอ้งอำหำรหลกั ตำมธรรมเนียมเรือถือเป็นกำรเชิญทำนอำหำร

เหมือนไปรบัประทำนอำหำรในภตัตำคำร ทำงเรือจงึขอควำมรว่มมือท่ำนแตง่กำยใหส้ภุำพเรียบรอ้ยหรือกึ่ง
ทำงกำรได ้

• เสือ้ผำ้ที่เตรียมไวส้ ำหรบัเดินทำง ควรเตรยีมเสือ้ผำ้สบำยๆรองเทำ้สวมใส่สบำย แว่นกนัแดด รม่พบัประเปำ
เดินทำงน ำ้หนกัไมค่วรเกิน 20 กิโลกรมัต่อ1 ท่ำน หำกน ำ้หนกัเกินกว่ำที่กะหนดไว ้ทำงสำยกำรบินจะเรียก
เก็บคำ่น ำ้หนกัเพิ่มประมำนกิโลกรมั20 SDG ขึน้อยู่กบัขอ้งบงัคบัของเรือ ณ วนัเดินทำง ควรตรวจดปู้ำยชื่อ
ทกุครัง้ เนื่องจำกกำรส่งกระเป๋ำไปตำมหอ้งพกัจะดปู้ำยผกูกระเป๋ำเป็นหลกั 
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ขั้นตอนกำรขึน้–ลง เรือส ำรำญ  

1. เดินทำงถงึอำคำรผูโ้ดยสำรท่ำเรอืแรก น ำพำสปอรต์ เช็คอินไดท้ี่ เคำนเ์ตอรเ์ชค็อิน ท่ำนจะไดร้บั Cruise Card ที่จะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพกั 
ใชเ้ป็นเครดติกำรด์ แทนกำรขึน้และลงเรือในท่ำเรือถดัๆไป  

 
หำกกรณีกำรด์สูญหำยกรุณำติดต่อแจ้งทำง Reception 

2. น ำสมัภำระ ผ่ำนพิธีกำรเอ็กซเรย ์เช่นเดียวกบักำรเดินทำงที่สนำมบิน เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่ทำงเรือล ำเลียงใหไ้ปใหถ้ึงหอ้งส่วนตวัของทกุท่ำน 
หรือท่ำนที่สะดวกจะถือกระเป่ำขึน้ไปเองก็สำมำรถท ำได ้(อำจตอ้งใชเ้วลำในกำรรอคอยในกำรล ำเลียงสมัภำระสู่หอ้งพกัของทำ่น) 

3. น ำพำสปอรต์ ใบ ตม. ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง เช่นเดียวกบักำรเดินทำงออก โดยสำร 
4. เมื่อถงึประตเูรือ เจำ้หนำ้ที่เรือจะเก็บพำสปอรต์ของทำ่นไว ้และจะคืนในวนัเดินทำงกลบั พรอ้มน ำกำรด์หอ้งพกัท่ำนรูดกบัเครื่องบนัทึก เพื่อ

ยืนยนัวำ่ท่ำนไดเ้ป็นผูร้ว่มเดินทำงในทรปินี ้ของเรือส ำรำญ 
5. สำมำรถไปที่หอ้งพกัของทำ่นไดท้นัที หรือจะใหบ้รกิำรหอ้งอำหำรบฟุเฟ่ในทนัทีที่ขึน้เรือส ำรำญ กรุณำศกึษำจดุซอ้มอพยพหนีภยัฉกุเฉินท่ี

อยู่ดำ้นหลงัประตหูอ้งพกัของทำ่น 
6. ก่อนเรือจะออกเดินทำง จะมีกำรซอ้มอพยพหนีภยั หรือ Muster Drill จะมีสญัญำณดงัขึน้ ใหไ้ปตำมจดุที่ระบไุวใ้น Cruise Card โดย

เจำ้หนำ้ที่จะแจง้ใหห้ยิบเสือ้ชชูีพที่มีพอดีกบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรือไม่แลว้แต่กรณีไป 
ขั้นตอนกำรช ำระค่ำใช้จำ่ย และรับพำสปอรต์คนื 

 
1. คืนสดุทำ้ยของกำรเดินทำง น ำคียก์ำรด์หอ้งพกัของท่ำน แจง้ช ำระค่ำใชจ้่ำย ที่ Reception จำกนัน้เจำ้หนำ้ที่จะแจง้ยอดคำ่ใชจ้ำ่ยที่ใชไ้ป
ทัง้หมดซึ่ง ท่ำนสำมำรถช ำระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิต 
**กรณีช ำระบตัรเครดิต อตัรำแลกเปล่ียน ตำมเงื่อนไขที่เรือก ำหนด** 
 

1. ก่อนวนัสดุทำ้ยที่เรือส ำรำญจะเทยีบท่ำ ท่ำนสำมำรถแจง้รบัพำสปอรต์ไดท้ี่ Reception หรือทำงเรือจะมีแจง้จดุและเวลำที่รบัหนงัสือ
เดินทำงคืนแก่ทกุท่ำน 

 
กรณีลูกค้ำตอ้งกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใชจ่้ำยดังนี ้

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจำกท่ำเรือ สญัญำณโทรศพัท ์และ Internet ของท่ำนจะไม่สำมำรถใชง้ำนได ้ทำงเรือจะมี WIFI แบบ Satellite 
ใหบ้รกิำร อตัรำค่ำบรกิำร 1 user / 1 เครื่อง ไม่สำมำรถแชรส์ญัญำณกบัเครื่องอื่นได ้

สงวนสิทธ์ิอตัรำค่ำบรกิำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง กรุณำเช็ครำคำท่ีแน่นอนอีกครัง้กบัเจำ้หนำ้ท่ีบนเรือ (สญัญำณบำงพืน้ท่ีอำจไม่
เสถียร ส่วนใหญ่บรเิวณหอ้งอำหำร ลำนกิจกรรม จะมีสญัญำณมำกกว่ำในหอ้งพกั) 

กรณีที่ท่ำนเลือกใช ้Pocket wifi หรือซิมที่ใหบ้รกิำรสญัญำณอินเตอรเ์น็ตสำมำรถเลือกเปิดใชไ้ดต้ำมประเทศที่เดินทำง โดยวนัปกติเรือ
จะล่องใกลช้ำยฝ่ังซึง่สำมำรถใชง้ำนไดเ้ป้นบำงชว่งแต่หำกเป็นวนัที่เรือล่องน่ำนน ำ้สำกลจะไม่สำมำรถใชง้ำนในลกัษณะนีไ้ด้ 
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หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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