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SPHZ-C4 (ทวัร)์ RESORT WORLD CRUISE  SEASCAPES  (สิงคโปร-์กวัลา-ปีนีง-สิงคโปร)์  

 

(ทวัรเ์ตม็รูปแบบเทีย่ว สิงคโปร-์มาเลเซีย-ปีนัง-เรือส าราญ) 
RESORT WORLD CRUISE  

 
สิงคโปร-์กัวลาลัมเปอร(์มาเลเซีย)-ปีนัง-สิงคโปร-์ 4 วัน 3 คืน 

เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) 
 

ความพิเศษของรายการ 

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลบัแลว้ น า้หนกักระเป๋า 20 กก. (ไม่มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

⧫ รถรบั/สง่สนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE (สิงคโปร)์ 

⧫ มีไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรด์แูลอ านวยความสะดวก  

⧫ รวมประกนัภยัการเดินทาง  
 โปรดดูราคาและไฟลท์บินทีต่ารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 

 
พีเรียดเดนิทาง :  

30 เม.ษ. – 03 พ.ค. 66 
เรือออก 20.00 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์- กัวลาลัมเปอร ์        (-) 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร1 ROW 8 ประตู 7 สายการบิน THAI 

LION AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

07.35 น. เดินทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เทีย่วบินที ่SL100 

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง)  

***(อิสระ อาหารเทีย่งที่สนามบิน)*** 

14.30 น. ลูกค้า REGISTER ณ. ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์ด้วยตนเอง         
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*** LASTBOARDING / GATE CLOSE TIME IS 19:00 PM *** 

จากนัน้น าท่านเช็คอินขึน้เรือส าราญ RESORT WORLD CRUISE  สรา้งขึน้ และน าลงทะเลล่องใน ปี 2016 มคีวามใหญ่โต
ถึง 150,659 ตนั มคีวามสงูถึง 18 ชัน้และจผุูโ้ดยสารทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรืออีก 1,925 คน มีจ านวนหอ้งพกัทัง้หมด 
1,674 หอ้งและ หอ้งพกัแบบสวีท 142 หอ้ง เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทกุระดบันอกจากความใหญ่และ
ความจแุบบอลงัการแลว้ ยงัมาพรอ้มกบัความบนัเทิงและรา้นอาหารมากมายใหค้ณุไดลิ้ม้ลองแบบนบัไม่ถว้นเลยทเีดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** กอ่นเวลาเรือส าราญออกจากท่าขอเชิญทกุท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉนิ ‘Muster Drill’ ซ่ึง 
เป็นหน่ึงในกฎการเดนิเรือสากลโดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือให้ทกุท่านไปยังจุดรวมพลตามที ่

ก าหนดไว้บนบตัรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่าน***  

20.00  น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน ้าสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ***** 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหารหลกั จากท่ีโชวอ์ยู่บนบตัร Cruise Card ของท่าน หรือเลือก 

รบัประทานที่หอ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาติ ไดต้ามอธัยาศยั หลงัจากนัน้ชมการแสดงที่หอ้งโชวห์ลกั  
(ท่านที่จะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรีสดตามบาร์
ต่างๆทั่วทัง้ล  าเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

***Casino จะเร่ิมให้บริการหลัง 24.00 น. ของวันที่ท าการ CHECK IN *** 
คาสิโน บนเรือส าราญ ให้บริการหลังจากเรือออกเดินทาง และจะหยุดให้บริการเมื่อเรือจอด 

*ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระไดต้าม หอ้งอาหารท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้ดงันี*้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ่งตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส าราญ 
 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตัง้อยู่ที่ชัน้ 7 และ ชัน้ 8 
ของเรือ 
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***  ชมการแสดงโชวท์ี่ห้องโชวห์ลักชั้น 7 ซึ่งจะโชวส์องรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

 

วันสอง ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์- ท่าเรือ พอรต์คลัง ประเทศมาเลเซีย    (-) 

.......... น. รับประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามที่ระบใุนรายการ NAVIGATOR) 

08.00 น. เรือจอดเทยีบท่าทีท่่าเรือ พอรต์คลัง ประเทศมาเลเซีย ส  าหรบัท่านที่ท าการจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรือ 
พนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานที่นดัพบบนเรือ  สว่นท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ 
ลงจากเรือหลงัเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณท่าเรือ พอรต์คลงั จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเขา้ไปในตวั
เมืองอีกดว้ย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกบักิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้วนัโดย
สามารถดไูดจ้าก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะไดร้บัในแต่ละวนัที่หอ้งพกัของท่าน 
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16.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือพอรต์คลงั ประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ หอ้งอาหารหลักที่

แสดงอยู่ในบตัร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น.  
หลังจากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันสาม ท่าเรือ พอรต์คลัง – ท่าเรือ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย      (-) 

.......... น. รับประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามที่ระบใุนรายการ NAVIGATOR) 

07.00 น. เรือจอดเทยีบท่าทีท่่าเรือ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ส  าหรบัท่านที่ท าการจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรือ พนกังาน
จะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานที่นดัพบบนเรือ  สว่นท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจาก
เรือหลงัเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณท่าเรือ ปีนงั จะมีบรกิาร แท๊กซี่ จากท่าเรือเขา้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย 
ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนกุกบักิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก 
Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะไดร้บัในแต่ละวนัที่หอ้งพกัของท่าน 

 

16.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือปีนงั ประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ หอ้งอาหารหลกัที่แสดงอยู่
ในบตัร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น.  
หลังจากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาทีห้่องพักของท่านเพ่ือให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือใหท้่านในหอ้งพกัของท่าน ใหท้่านน า 
  กระเป๋าเดินทางของท่านวางไวห้นา้หอ้งเพื่อใหพ้นกังานน าลงไปที่ท่าเรือในวนัรุง่ขึน้   

(สิ่งของที่ท่านจ าเป็นต้องใชร้ะหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือ
กระเป๋าเดินทางลงดว้ยตนเองไม่ จ าเป็นตอ้งวางไวท้ี่หนา้หอ้งพกั ** 
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วันส่ี มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์– เมอรไ์ลอ้อน - วัดพระเขีย้วแก้ว - การเ์ด้น บาย เดอะเบย ์– ช้อปป้ิง

ย่านถนนออรช์ารด์ - กรุงเทพฯ        (-) 

..........น. รับประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

12.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศสิงคโปร ์หลงัจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าเดินทางของท่านดา้นลา่งหลงัจากนัน้  

** กรุณาตรวจสอบสมัภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจ์ากไกด์

ทอ้งถิ่น ซ่ึงล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม 

อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภา

ของสิงคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก 

ผ่านชม “Elephant Statue” รูปป้ันชา้งส ารดิเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกลา้ 

ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความสมัพนัธไมตรีกับประเทศ

สิงคโปรเ์มื่อครัง้ที่พระองคเ์สด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศสิงคโปร ์

โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้ันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพทีส่ายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” 

ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร ์

น าท่าน ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนา

แห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1

มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้

ประกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งหนงัสือ ชัน้ 4 เป็นที่

ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการ

ตกแต่งที่สวยงาม 

จากน้ันเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกบัตน้ไมน้านา

พนัธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพฒันาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปร ์

นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสงูเขา้ดว้ยกนั มีไวส้  าหรบัใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็น 

สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ  

(ไม่รวมค่าบตัร SUPERTREE 12 SGD หรือ 320 บาท ) 
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รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหม่ลา่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตัง้อยู่

บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรม์ีท่าเรือและเรือสินคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออร์

ชารด์จดัไดว้่าเป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน 

อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย 

***(อิสระ อาหารเทีย่ง และค า่ เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว และช้อปป้ิง)*** 

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยาน

ชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่ เ ป็นทั้ง

ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปป้ิง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยในแบบ

สถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie 

Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ

OPTIONAL TOUR 

หากต้องการชม 2 โดมเพ่ิม 1290 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นที่จดัแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชืน้

แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารกัๆ ใหเ้ราดอีูก

ดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ เพราะใน

เรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และมีกลิ่น

หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ย

พนัธุพ์ืชและพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุ

แลว้เดินไลล่งมาจนถึงชัน้ลา่งที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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เทอรม์ินอลแห่งนี  ้THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 

แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยงัเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจุดกึ่งกลางสดุของอาคารจะ

อลงัการดว้ยน า้ตกยกัษ ์(Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อ่งน า้วนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 

 

 

 

 

 

 

22.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เทีย่วบินที ่SL105 

00.25 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
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 
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- 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 
 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการ
ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
**ส าคัญมาก ** 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 

 

***ลดทันท ี3,000.-/ท่าน เมื่อจองและช าระภายใน 12 เม.ย. 2566 *** 

**** โปรแกรมนีไ้ม่มีราคาเดก็ **** 

*** เข้าพักเป็นท่านที ่3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ *** 

**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 7,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือวา่รับทราบเงือ่นไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 30 วนั 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง***  

 

 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดินทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ เด็กอายุ6เดือน

7วัน – 2ปี 

พักเดี่ยว 

Balcony Balcony 

วันที ่30 เม.ย. - 03 พ.ค. 2566 
25,999.- 

22,999.- 
5,500.- 10,900.- 
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อัตรานีร้วม   

❖ รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง  20 กก. + สัมภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กก.  
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าที่พกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (บนเรือ 3 คืน) 
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่างวนั

เดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
❖ ค่าภาษีท่าเรือ PORT CHARGE 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาท ช าระทีส่นามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์
ตามความพึงพอใจ) 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ  
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   
❖ ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) 63 SGD ต่อคนต่อทริป ส าหรบัหอ้ง Balcony 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการที่

ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด 

ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บั
ท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษิัทระบใุน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ ส าหรบัผูม้ีครรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต่ 24 สปัดาห ์ไม่อนญุาตใหข้ึน้เรือ 
❖ ส าหรบัเด็กอายตุ ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนญุาตใหข้ึน้เรือ  
❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน า เที่ยว หัก

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร ์ทางบริษัทจะ Request ให้ทางเรือตามขั้นตอน ใน

บางครัง้เรืออาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบรษิัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN  
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่
จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บรษัิทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการ
คืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระ
ผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไข
ต่างๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญู
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
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ข้อมูลเพิ่มเติม ล่องเรือส าราญ RESORT WORLD CRUISE 

ศลุกากร ประเทศสิงคโปร ์อนญุาต ใหน้ า บหุร่ี 1 ซอง/ท่าน และสรุา 1 ลิตร / ท่าน เขา้ประเทศ และไม่อนญุาตใหน้ า
หมากฝร่ังเขา้ประเทศ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบจะถกูยึดทนัที  และหา้มน าส่ิงของผิดกฎหมายเขา้ประเทศมี
บทลงโทษที่แรงมาก 

บัตรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรือส าราญส่วนใหญ่ใชจ้า่ยเป็นเงินสกลุ SGD  ซึ่งสามารถท ารายการผ่านบตัรเครดติที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกบับตัร Cruise card ก่อนเดินทางได ้

อุณหภูมิ กรุณาเช็คกบัเจา้ที่อีกครัง้หน่ึง หรือที่ www.cnn.com/weather  หรือที่ กรมอตุวุิทยา 02-3994012 

เวลาท้องถ่ิน     เวลาบนเรือจะใชเ้วลาทอ้งถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทัง้นีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั ตามเขต
น่านน า้แต่ละประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนงัสือพิมพป์ระจ าวนับนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ 
(เวลาทอ้งถิ่นของสิงคโปรเ์รว็กว่าประเทศไทย1ชั่วโมง) 

สกุลเงนิ   อตัราแลกเปล่ียนประมาณ 26.00=1 เหรียญสิงคโปรด์อลล่าร ์ ทา่นสามารถแลกเงินไดท้ี่แหล่งแลกเงินทั่วไป 
หรือแลกไดท้ี่สนามบิน 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าเหมือนกบัไทยคือประมาณ220-240 โวลต ์เตา้เสียบปลั๊ก มีทัง้แบบ 3ขาแบน,2-ขาแบน ดัง้
นัน้ควรเตรยีม หวัปลั๊กหรืออะแดปเตอรซ์ึง่เป็นแบบหวัใหญ่(Travel Universal Adaptir) 
ทีมีขายอยู่ตามรา้นอปุกรณไ์ฟฟ้าทั่วไป 
 

 
 
 

  ภาษา บนเรือส าราญส่วนใหญ่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  น ้าดื่ม บนเรือมีบรกิารน า้ดื่มใหใ้นหอ้งพกัฟรี 2 ขวด/วนั 

  อาหาร ทกุท่านสามารถรบัประทานอาหารไดท้ี่หอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่เรือ
ก าหนด โดยจะมีอาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั เย็น ค ่าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปล่ียนกนัตามมือ้อาหารตลอดทัง้วนั 
หรือมือ้อาหารเย็นท่านอาจเลือกรบัประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ี่หอ้งอาหารหลกัที่จะมีระบไุวใ้น cruise card 
ของทกุท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ท่านที่ทาน
อาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลงั 
** ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในส่วนของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งท าการจองเพิ่มเตมิบนเรือส าราญ คา่ใชจ้่าย
เป็นไปตามมือ้อาหารและราคาที่เรือก าหนด 

สิ่งทีต่้องเตรียม  ยาประจ าตวั ส าหรบัท่านท่ีมีโรคประจ า ควรน ายาติดตวัไปดว้ย ส าหรบัยาสามญั หวัหนา้ทวัรจ์ะเตรียมไป
ใหบ้รกิาร 

 อปกุรณอ์าบน า้ ของใชส่้วนตวั,ชดุว่านน า้ส าหรบัท่านท่ีจะเล่นน า้   

 Universal adaptor, สายชารท์โทรศพัท ์

 การเตีรยมกลอ้ง ควรเตรียมกลอ้งและอปุกรณต์า่งๆไปใหพ้อเพียง เพราะที่ตา่งประเทสราคาแพง หรือ
คณุภาพไม่ด ี

http://www.cnn.com/weather
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สิ่งทีไ่ม่อนุญาตใหน้ า
ขึน้และลงเรือ 

• ทางเรือใชม้าตรการตามหลกัเดยีวกนักบัเครื่องบิน 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

• Power Bank น าใส่กระเป๋าพกพาเท่านัน้ หา้มน าโหลดลงกระเป๋าเดินทาง 

• เครื่องดื่มทกุชนิดทัง้ที่มี และไม่มแีอลกอฮอล ์

• ของสด เช่น ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

• อาวธุ ของมีคม สารเสพติด และส่ิงผิดกฏหมายทกุชนดิ 
เคร่ืองแต่งกาย • หากท่านจะเขา้รบัประทานอาหารค ่าที่หอ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหาร

เหมือนไปรบัประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรือจงึขอความรว่มมือท่านแตง่กายใหส้ภุาพเรียบรอ้ยหรือ
กึ่งทางการได ้

• เสือ้ผา้ที่เตรียมไวส้ าหรบัเดินทาง ควรเตรยีมเสือ้ผา้สบายๆรองเทา้สวมใส่สบาย แว่นกนัแดด รม่พบัประ
เปาเดินทางน า้หนกัไมค่วรเกิน 20 กิโลกรมัต่อ1 ทา่น หากน า้หนกัเกินกว่าที่กะหนดไว ้ทางเรือจะเรยีกเก็บ
ค่าน า้หนกัเพิ่มประมานกิโลกรมัละ 20 SDG ขึน้อยูก่บัขอ้งบงัคบัของเรือ ณ วนัเดินทาง ควรตรวจดปู้าย
ชื่อทกุครัง้ เนื่องจากการส่งกระเป๋าไปตามหอ้งพกัจะดปูา้ยผกูกระเป๋าเป็นหลกั 

 

 
ขั้นตอนการขึน้–ลง เรือส าราญ  

1. เดินทางถงึอาคารผูโ้ดยสารท่าเรอืแรก น าพาสปอรต์ เช็คอินไดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน ท่านจะไดร้บั Cruise Card ที่จะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพกั 
ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรือในท่าเรือถดัๆไป  

 
หากกรณีการด์สูญหายกรุณาติดต่อแจ้งทาง Reception 

2. น าสมัภาระ ผ่านพิธีการเอ็กซเรย ์เช่นเดียวกบัการเดินทางที่สนามบิน เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ทางเรือล าเลียงใหไ้ปใหถ้ึงหอ้งส่วนตวัของทกุท่าน 
หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลียงสมัภาระสู่หอ้งพกัของทา่น) 

3. น าพาสปอรต์ ใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เช่นเดียวกบัการเดินทางออก โดยสาร 
4. เมื่อถงึประตเูรือ เจา้หนา้ที่เรือจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคืนในวนัเดินทางกลบั พรอ้มน าการด์หอ้งพกัท่านรูดกบัเครื่องบนัทึก เพื่อ

ยืนยนัวา่ท่านไดเ้ป็นผูร้ว่มเดินทางในทรปินี ้ของเรือส าราญ 
5. สามารถไปที่หอ้งพกัของทา่นไดท้นัที หรือจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทนัทีที่ขึน้เรือส าราญ กรุณาศกึษาจดุซอ้มอพยพหนีภยัฉกุเฉินท่ี

อยู่ดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของทา่น 
6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซอ้มอพยพหนีภยั หรือ Muster Drill จะมีสญัญาณดงัขึน้ ใหไ้ปตามจดุที่ระบไุวใ้น Cruise Card โดย

เจา้หนา้ที่จะแจง้ใหห้ยิบเสือ้ชชูีพที่มีพอดีกบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรือไม่แลว้แต่กรณีไป 
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ขั้นตอนการช าระค่าใช้จ่าย และรับพาสปอรต์คนื 
 
1. คืนสดุทา้ยของการเดินทาง น าคียก์ารด์หอ้งพกัของท่าน แจง้ช าระค่าใชจ้่าย ที่ Reception จากนัน้เจา้หนา้ที่จะแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยที่ใชไ้ป
ทัง้หมดซึ่ง ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิต 
**กรณีช าระบตัรเครดิต อตัราแลกเปล่ียน ตามเงื่อนไขที่เรือก าหนด** 
 

1. ก่อนวนัสดุทา้ยที่เรือส าราญจะเทยีบท่า ท่านสามารถแจง้รบัพาสปอรต์ไดท้ี่ Reception หรือทางเรือจะมีแจง้จดุและเวลาที่รบัหนงัสือ
เดินทางคืนแก่ทกุท่าน 

 
กรณีลูกค้าตอ้งการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใชจ่้ายดังนี ้

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สญัญาณโทรศพัท ์และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใชง้านได ้ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite 
ใหบ้รกิาร อตัราค่าบรกิาร 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชรส์ญัญาณกบัเครื่องอื่นได ้

สงวนสิทธ์ิอตัราค่าบรกิารอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครัง้กบัเจา้หนา้ที่บนเรอื (สญัญาณบางพืน้ท่ีอาจไม่
เสถียร ส่วนใหญ่บรเิวณหอ้งอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญัญาณมากกว่าในหอ้งพกั) 

กรณีที่ท่านเลือกใช ้Pocket wifi หรือซิมที่ใหบ้รกิารสญัญาณอินเตอรเ์น็ตสามารถเลือกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที่เดินทาง โดยวนัปกติเรือ
จะล่องใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแต่หากเป็นวนัที่เรือล่องน่านน า้สากลจะไม่สามารถใชง้านในลกัษณะนีไ้ด้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

SPHZ-C4 (ทวัร)์ RESORT WORLD CRUISE  SEASCAPES  (สิงคโปร-์กวัลา-ปีนีง-สิงคโปร)์  

 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 
 

 

 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

