
 

 

(ทวัรเ์ตม็รูปแบบเทีย่วมาเลเซีย-สิงคโปร-์เรือส าราญ) 
RESORT WORLD CRUISE  

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

เดินทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) 



ความพเิศษของรายการ 
⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลบัแลว้ น ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กก. มีอำหำรและเครื่องดื่มบรกิำรบนเครื่อง 

⧫ รถรบั/สง่สนำมบนิ –ท่ำเรือ – CITY TOUR MALAYSIA (กัวลาลัมเปอร)์ 

⧫ มีไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนำ้ทวัรด์แูลอ ำนวยควำมสะดวก  

⧫ รวมประกนัภยักำรเดินทำง  
 โปรดดูราคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น้ัน!! 

 
พเีรียดเดนิทาง :  

28-31 ต.ค. 65 
เรือออก 11.00 

11-14 พ.ย.65 
เรือออก 11.00 

02-05 ธ.ค.65 
เรือออก 11.00 

30 ธ.ค.-02 ม.ค. 66 
เรือออก 11.00 

17-20 ก.พ.66 
เรือออก 11.00 

03-06 มี.ค.66 
เรือออก 11.00 

17-20 มี.ค.66 
เรือออก 11.00 

24-27 มี.ค.66 
เรือออก 11.00 

 
วันแรก กรุงเทพฯ –  มาเลเซีย - กัวลาลัมเปอร ์  (D) 
11.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมี
เจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสมัภำระ 
14.15 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH789 มีอาหารและเครื่องดื่ม

บริการบนเครื่อง 
RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดนิทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอรต์ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน ณ วันทีเ่ดนิทาง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบยีน Pre-Departrue Form  
17.30 น.  เดินทำงถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลำเรว็กว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง

เรยีบรอ้ย 

ค ่า    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BUKKUTEH 
โรงแรมทีพ่กั โรงแรม DAYS HOTEL / IBIS STYLE HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

วันสอง ทา่เรือ พอรต์คลัง - ทา่เรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศ สิงคโปร ์  (-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดนิทางสู่ทา่เรือ พอรต์คลัง  



09.00 น. ลูกค้า REGISTER ณ. ทา่เรือ PORT KLANG ด้วยตนเอง         
*** LASTBOARDING / GATE CLOSE TIME IS 10:30 AM *** 

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

*** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากทา่ขอเชิญทุกทา่นร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่ง 
เป็นหน่ึงในกฎการเดนิเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือใหทุ้กทา่นไปยังจุดรวมพลตามที ่

ก าหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของทา่น***  

 
11.30  น. ***** เรือออกเดนิทางสู่น่านน า้สากล มุ่งสู่ประเทศสิงคโปร ์***** 
 



เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ  หอ้งอำหำรหลกั จำกที่โชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของท่ำน หรือเลือก 
รบัประทำนที่หอ้งอำหำร บฟุเฟ่ต ์นำนำชำติ ไดต้ำมอธัยำศยั หลงัจำกนัน้ชมกำรแสดงที่หอ้งโชวห์ลกั  
(ท่ำนที่จะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโตะ๊ที่ Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรีสดตำมบำร์
ต่ำงๆทั่วทัง้ล  ำเรอื และพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

***Casino จะเร่ิมใหบ้ริการหลัง 24.00 น. ของวันทีท่ าการ CHECK IN *** 
คาสิโน บนเรือส าราญ ใหบ้ริการหลังจากเรือออกเดนิทาง และจะหยุดใหบ้ริการเม่ือเรือจอด 

*ท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำรอยำ่งอิสระไดต้ำม หอ้งอำหำรที่เรือเตรียมไวใ้ห ้ดงันี*้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส ำรำญ 
 

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

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำติ ซึง่ตัง้อยู่ที่ชัน้ 7 และ ชัน้ 8 
ของเรือ 
 

 
***  ชมการแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชั้น 7 ซ่ึงจะโชวส์องรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

 

วันสาม ทา่เรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์- ทา่เรือ พอรต์คลัง      (-) 

.......... น. รับประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอำหำรของเรือส ำรำญ 
กิจกรรมต่ำงๆของเรือ ตำมอธัยำศยั (กิจกรรมตำมที่ระบใุนรำยกำร NAVIGATOR) 

10.00 น. เรือจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศ สิงคโปร ์ส  ำหรบัท่ำนที่ท  ำกำรจองทวัร ์
บนฝ่ังกบัทำงเรอื พนกังำนจะแจง้เวลำออกจำกเรือและสถำนที่นดัพบบนเรอื  สว่นท่ำนที่สะดวกเดนิทำง
ท่องเที่ยวเองสำมำรถ ลงจำกเรอืหลงัเวลำเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณท่ำเรือ มำรนี่ำ เบยจ์ะมีบรกิำร แท๊กซี่ 
จำกท่ำเรอืเขำ้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ท่ำนใดท่ีไม่ลงจำกเรือสำมำรถสนกุกบักิจกรรมต่ำงๆท่ีทำงเรอืเตรยีมไวใ้ห้
ตลอดทัง้วนัโดยสำมำรถดไูดจ้ำก Dream Daily ตำรำงกิจกรรมท่ีท่ำนจะไดร้บัในแต่ละวนัท่ีหอ้งพกัของท่ำน 



 
 
20.00 น.  เรือล่องออกจำกท่ำเรือมำรีน่ำเบย์ ครูสเซนเตอร ์ประเทศสิงคโปร ์ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรเย็นได้ ณ 

หอ้งอำหำรหลกัที่แสดงอยู่ในบตัร  Cruise Card ของท่ำนตำมเวลำจองของท่ำนว่ำจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 
20.00 น. หลงัจำกนัน้พกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
เรือจะมีใบแจ้ง สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพักของทา่นเพือ่ใหท้า่นรับหนังสือเดนิทางคืน 

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้่ำนในหอ้งพกัของท่ำน ใหท้่ำนน ำ 
  กระเป๋ำเดินทำงของท่ำนวำงไวห้นำ้หอ้งเพื่อใหพ้นกังำนน ำลงไปที่ท่ำเรือในวนัรุง่ขึน้   

(สิ่งของที่ท่ำนจ ำเป็นตอ้งใช้ระหว่ำงวันให้ท่ำนแยกใส่ในกระเป๋ำถือ)** ถ้ำท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะถือ
กระเป๋ำเดินทำงลงดว้ยตนเองไม่ จ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ี่หนำ้หอ้งพกั ** 

 
วันสี ่ ทา่เรือ พอรต์คลัง – ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย - มัสยดิอาเหมด็ - พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า – 

เมอรเ์ดก้าสแควร ์- กรุงเทพฯ         (-) 

..........น. รับประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอำหำรของเรือส ำรำญ 

08.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือพอรต์คลงั ประเทศมำเลเซีย หลงัจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธีกำรตรวจคนเขำ้
เมืองและรบักระเป๋ำเดินทำงของท่ำนดำ้นลำ่งหลงัจำกนัน้  

** กรุณำตรวจสอบสมัภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรอื** 

น ำท่ำนชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตัง้ขึน้ที่
บรเิวณที่แม่น ำ้ 2 สำยตดักนั น ำท่ำนผ่ำนชม มัสยิดอาเหม็ด 
เก่ำแก่และสวยที่สดุในมำเลเซีย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปดำ้นหนำ้ 
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า  ที่ประทับของสมเด็จพระ
รำมำธิปดีของมำเลเซีย ผ่ำนชม อำคำรสลุต่ำน อบัดลุ ซำมดั 
ที่ ปัจจุบันเป็นสถำนที่ของทำงรำชกำร ตั้งอยู่ตรงข้ำมกับ 
เมอรเ์ดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรสัที่ร  ำลึกถึงวันที่มำเลเซียได้



ฉลองเอกรำชพน้จำกประเทศในเครืองจกัรภพ 
น ำคณะแวะเลือกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงำนที่ใหญ่ที่สดุในมำเลเซีย 
จำกนัน้อิสระใหท้่ำนไดช้็อปป้ิงที่ห้าง MITSUI OUTLET พบกันสินคำ้ลดรำคำมำกมำย 50-70 % แบรนดช์ัน้น ำกว่ำ 50 แบ
รนด ์(หำกมีเวลำเหลือ) 

ได้เวลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู่สนามบนินานาชาต ิกัวลาลัมเปอร ์

15.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH782 มีอาหาร
และเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง 
16.15 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภมิูโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 
              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 ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรับเปลีย่นราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบนิหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเขา้ประเทศทีมี่

ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 



**ส าคัญมาก ** 
❖ กรณีผู้เดนิทางเคยตดิโควคิ และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลใหท้วัรท์ราบก่อนลงทะเบยีน 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด้์วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏเิสธการเดนิทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งใหท้ราบก่อนลงทะเบยีน 

 

**** โปรแกรมนีไ้ม่มีราคาเดก็ **** 

*** เข้าพักเป็นทา่นที ่3-4* ในหอ้งราคาเทา่ราคาผู้ใหญ่ *** 

**ส าหรับหนังสือเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 7,000 บาท 
ช่วงเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหเ้จ้าหน้าทีจ่องทวัร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** กรุณำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมีอำยใุชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง***  

อัตรานีร้วม   

❖ ตั๋วเครื่องบินและภำษีน ำ้มนัตำมรำยกำร ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตำมก ำหนดกำรของคณะทวัร ์รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กก. 
❖ ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรำยกำร  
❖ ค่ำที่พกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน (บนเรอื 2 คืน+ท่ี KUL 1 คืน) 
❖ ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเที่ยวตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรที่ไดร้ะบไุว ้ 

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

วันทีเ่ดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาทา่นละ เดก็อายุ6เดอืน

7วัน – 2ปี 

พักเดีย่ว 

Inside Balcony Inside Balcony 

วันที ่28-31 ตุลาคม 2565 22,999. - 27,999.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันที ่11-14 พฤศจกิายน 2565 23,999. - 28,999.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันที ่02-05 ธันวาคม 2565 23,999. - 28,999.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันที ่30 ธันวาคม-02 มกราคม 2566 (วันปีใหม่) 26,999. - 31,999.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันที ่17-20 กุมภาพันธ ์2566 23,999. - 28,999.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันที ่03-06 มีนาคม 2566 24,999. - 29,999.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันที ่17-20 มีนาคม 2566 23,999. - 28,999.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันที ่24-27 มีนาคม 2566 23,999. - 28,999.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 



❖ ค่ำประกนัอบุตัิเหตใุนกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตกุำรที่เกิดขึน้ระหวำ่งวนั
เดินทำงเท่ำนัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในกำรเบิก) 

❖ คำ่ภำษีท่ำเรอื PORT CHARGE 
 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์คา่ทปิคนขับรถเหมาจ่ายทา่นละ 700 บาท ช าระทีส่นามบนิสุวรรณภมิู (ไม่รวมค่าทปิหวัหน้าทวัร์
ตามความพึงพอใจ) 

❖ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถื้อพำสปอรต์ต่ำงชำติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
❖ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร เช่น คำ่ซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ำมนิิบำร ์ฯลฯ  
❖ ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%   
❖ ไม่รวมค่ำทิป (GRATUITY ON BOARD) 29 USD ต่อคนต่อทรปิ ส ำหรบัหอ้ง Inside, Balcony 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

❖ หนงัสือเดินทำงที่มีวนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีจะออกเดินทำง 
❖ เอกสำรวคัซีนจำกแอปหมอพรอ้มหรอือื่นๆ  

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าต๋ัวเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการที่

ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจำกตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทำงตำมวนัที่ ที่ระบบุนหนำ้ตั๋วเท่ำนัน้ จงึไม่สำมำรถยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงใด 

ๆ ทัง้สิน้ ถำ้กรณียกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงนิทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหก้บั
ท่ำน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทำงออกหรือเขำ้ประเทศที่บรษัิทระบใุน
รำยกำรเดินทำง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคำ่บรกิำรไม่วำ่กรณีใด ๆ 

3. ทำงบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไม่ครบ อำท ิไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอย่ำง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด  

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรใ์นทุกกรณี 
5. ทำงบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจำกควำม

ประมำทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถือวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหต ุ

❖ หำกคณะเดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำนคืนเงินเต็มจ ำนวน 
❖ ส ำหรบัผูมี้ครรภ ์กรณีอำยคุรรภต์ัง้แต่ 24 สปัดำห ์ไม่อนญุำตใหข้ึน้เรอื 
❖ ส ำหรบัเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 6 เดือน ไม่อนญุำตใหข้ึน้เรอื  



❖ หำกมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจำกประกำศสถำนกำรณ์โควิดท ำให้เดินทำงไม่ได ้อ้ำงอิงตำม พรบ. ธุรกิจน ำเที่ยว หัก
ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคำ้ 

❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกคำ้ระบุตอนจองทัวร ์ทำงบริษัทจะ Request ให้ทำงเรือตำมขั้นตอน ใน
บำงครัง้เรืออำจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคำ้ ณ วนัเขำ้พกั แตท่ำงบรษัิทยืนยนัวำ่จะเพียงพอต่อจ ำนวนลกูคำ้ เช่น 
Request ส ำหรบัเตียง Double Bed หำกหอ้งไม่พอ อำจะเป็นหอ้ง TWN  
Request ส ำหรบัเตียง Triple Bed หำกหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตำมเงื่อนไขของโรงแรมที่
จอง 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ ำเป็นสดุวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหำย สญูเสียหรือไดร้บับำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัรแ์ละ
เหตุสดุวิสยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมำ
จ่ำยเบ็ดเสรจ็ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม 
ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรอืสบัเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำง
ในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่ำน กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เที่ยวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบรกิำร
คืนได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระ
ผ่ำนตวัแทนของบรษัิทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไข
ต่ำงๆ 

❖ บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบคำ่เสียหำยในเหตกุำรณท์ี่เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยูน่อกเหนือกำร
ควบคมุของทำงบรษัิทฯหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญู
หำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัิเหตตุ่ำงๆ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ ล่องเรอืส ำรำญ RESORT WORLD CRUISE 

ศลุกำกร ประเทศสิงคโปร ์อนญุำต ใหน้ ำ บหุรี่ 1 ซอง/ท่ำน และสรุำ 1 ลิตร / ท่ำน เขำ้ประเทศ และไม่อนญุำตใหน้ ำหมาก
ฝร่ังเขำ้ประเทศ หำกเจำ้หนำ้ที่ตรวจพบจะถกูยึดทนัที  และหำ้มน ำสิ่งของผิดกฎหมำยเขำ้ประเทศมีบทลงโทษที่
แรงมำก 

บัตรเดรคิต กำรใชจ้่ำยบนเรือส ำรำญสว่นใหญ่ใชจ้่ำยเป็นเงินสกลุ SGD  ซึง่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนบตัรเครดิตที่ได้
ลงทะเบียนเช่ือมกบับตัร Cruise card ก่อนเดินทำงได ้

อุณหภมูิ กรุณำเช็คกบัเจำ้ที่อีกครัง้หนึ่ง หรอืที่ www.cnn.com/weather  หรอืที่ กรมอตุวุิทยำ 02-3994012 

เวลาทอ้งถิน่     เวลำบนเรอืจะใชเ้วลำทอ้งถ่ินจำกท่ำเรอืเมืองแรกที่เดินทำง ทัง้นีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในแตล่ะวนั ตำมเขต
น่ำนน ำ้แตล่ะประเทศ ซึง่สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกหนงัสือพิมพป์ระจ ำวนับนเรอื หรือประกำศจำกทำงเรอื (เวลำ
ทอ้งถ่ินของสิงคโปรเ์รว็กวำ่ประเทศไทย1ชั่วโมง) 

สกุลเงนิ   อตัรำแลกเปลี่ยนประมำณ 26.00=1 เหรียญสิงคโปรด์อลลำ่ร ์ ท่ำนสำมำรถแลกเงินไดท้ี่แหลง่แลกเงินทั่วไป หรือ
แลกไดท้ี่สนำมบิน 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้ำเหมือนกบัไทยคือประมำณ220-240 โวลต ์เตำ้เสียบปลั๊ก มีทัง้แบบ 3ขำแบน,2-ขำแบน ดัง้นัน้

http://www.cnn.com/weather


ควรเตรียม หวัปลั๊กหรอือะแดปเตอรซ์ึง่เป็นแบบหวัใหญ่(Travel Universal Adaptir) 
ทีมีขำยอยู่ตำมรำ้นอปุกรณไ์ฟฟ้ำทั่วไป 
 

 
 
 

  ภาษา บนเรอืส ำรำญส่วนใหญ่ใชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำสำกล 

  น า้ดืม่ บนเรอืมีบรกิำรน ำ้ดื่มใหใ้นหอ้งพกัฟร ี2 ขวด/วนั 

  อาหาร ทกุท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำรไดท้ี่หอ้งอำหำรบฟุเฟ่นำนำชำติ รำยกำรอำหำรและเวลำเป็นไปตำมที่เรอื
ก ำหนด โดยจะมีอำหำรทัง้มือ้เชำ้ กลำงวนั เย็น ค ่ำจนถึงดกึใหบ้รกิำร สบัเปลี่ยนกนัตำมมือ้อำหำรตลอดทัง้วนั 
หรอืมือ้อำหำรเย็นท่ำนอำจเลือกรบัประทำนอำหำรมือ้เย็นไดท้ี่หอ้งอำหำรหลกัที่จะมีระบไุวใ้น cruise card ของ
ทกุท่ำน โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธก์บักำรชมกำรแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ท่ำนที่ทำนอำหำรรอบ
แรกจะไดช้มกำรแสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชมกำรแสดงรอบหลงั 
** คำ่ใชจ้่ำยเพิ่มเติมในส่วนของหอ้งอำหำรพิเศษทลกูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิ่มเติมบนเรอืส ำรำญ ค่ำใชจ้่ำยเป็นไป
ตำมมือ้อำหำรและรำคำที่เรอืก ำหนด 

ส่ิงทีต่้องเตรียม  ยำประจ ำตวั ส ำหรบัท่ำนที่มีโรคประจ ำ ควรน ำยำติดตวัไปดว้ย ส ำหรบัยำสำมญั หวัหนำ้ทวัรจ์ะเตรยีมไป
ใหบ้รกิำร 

 อปกุรณอ์ำบน ำ้ ของใชส้่วนตวั,ชดุวำ่นน ำ้ส  ำหรบัท่ำนที่จะเลน่น ำ้   

 Universal adaptor, สำยชำรท์โทรศพัท ์

 กำรเตีรยมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอปุกรณต์ำ่งๆไปใหพ้อเพียง เพรำะที่ตำ่งประเทสรำคำแพง หรอื
คณุภำพไม่ดี 

ส่ิงทีไ่ม่อนุญาตใหน้ า
ขึน้และลงเรือ 

• ทำงเรอืใชม้ำตรกำรตำมหลกัเดียวกนักบัเครื่องบิน 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ควำมจไุม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

• Power Bank น ำใสก่ระเป๋ำพกพำเท่ำนัน้ หำ้มน ำโหลดลงกระเป๋ำเดินทำง 

• เครื่องดื่มทกุชนิดทัง้ที่มี และไม่มีแอลกอฮอล ์

• ของสด เช่น ผลไม(้โดยเฉพำะทเุรยีน และเงำะ) เนือ้สตัว ์

• อำวธุ ของมีคม สำรเสพติด และสิ่งผิดกฏหมำยทกุชนิด 
เครื่องแต่งกาย • หำกท่ำนจะเขำ้รบัประทำนอำหำรค ่ำที่หอ้งอำหำรหลกั ตำมธรรมเนียมเรือถือเป็นกำรเชิญทำนอำหำร

เหมือนไปรบัประทำนอำหำรในภตัตำคำร ทำงเรอืจงึขอควำมรว่มมือท่ำนแตง่กำยใหส้ภุำพเรยีบรอ้ยหรอืกึ่ง
ทำงกำรได ้

• เสือ้ผำ้ที่เตรยีมไวส้  ำหรบัเดินทำง ควรเตรยีมเสือ้ผำ้สบำยๆรองเทำ้สวมใส่สบำย แวน่กนัแดด รม่พบัประเปำ
เดินทำงน ำ้หนกัไม่ควรเกิน 20 กิโลกรมัตอ่1 ท่ำน หำกน ำ้หนกัเกินกวำ่ที่กะหนดไว ้ทำงเรอืจะเรยีกเก็บคำ่
น ำ้หนกัเพิ่มประมำนกิโลกรมัละ 20 SDG ขึน้อยู่กบัขอ้งบงัคบัของเรอื ณ วนัเดินทำง ควรตรวจดปูำ้ยช่ือทกุ
ครัง้ เน่ืองจำกกำรส่งกระเป๋ำไปตำมหอ้งพกัจะดปูำ้ยผกูกระเป๋ำเป็นหลกั 

 

 



 
ขั้นตอนการขึน้–ลง เรือส าราญ  

1. เดินทำงถึงอำคำรผูโ้ดยสำรท่ำเรือแรก น ำพำสปอรต์ เช็คอินไดท้ี่ เคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน ท่ำนจะไดร้บั Cruise Card ที่จะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพกั 
ใชเ้ป็นเครดิตกำรด์ แทนกำรขึน้และลงเรือในท่ำเรือถดัๆไป  

 
หากกรณีการด์สูญหายกรุณาตดิต่อแจ้งทาง Reception 

2. น ำสมัภำระ ผ่ำนพิธีกำรเอ็กซเรย ์เช่นเดียวกบักำรเดินทำงที่สนำมบิน เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่ทำงเรอืล ำเลียงใหไ้ปใหถ้ึงหอ้งสว่นตวัของทกุท่ำน 
หรอืท่ำนที่สะดวกจะถือกระเป่ำขึน้ไปเองก็สำมำรถท ำได ้(อำจตอ้งใชเ้วลำในกำรรอคอยในกำรล ำเลียงสมัภำระสูห่อ้งพกัของท่ำน) 

3. น ำพำสปอรต์ ใบ ตม. ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง เช่นเดียวกบักำรเดินทำงออก โดยสำร 
4. เม่ือถึงประตเูรอื เจำ้หนำ้ที่เรอืจะเก็บพำสปอรต์ของท่ำนไว ้และจะคืนในวนัเดินทำงกลบั พรอ้มน ำกำรด์หอ้งพกัท่ำนรูดกบัเครื่องบนัทกึ เพื่อ

ยืนยนัวำ่ท่ำนไดเ้ป็นผูร้ว่มเดินทำงในทรปินี ้ของเรอืส ำรำญ 
5. สำมำรถไปที่หอ้งพกัของท่ำนไดท้นัที หรือจะใหบ้รกิำรหอ้งอำหำรบฟุเฟ่ในทนัทีที่ขึน้เรอืส ำรำญ กรุณำศกึษำจดุซอ้มอพยพหนีภยัฉกุเฉินที่

อยู่ดำ้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่ำน 
6. ก่อนเรอืจะออกเดินทำง จะมีกำรซอ้มอพยพหนีภยั หรือ Muster Drill จะมีสญัญำณดงัขึน้ ใหไ้ปตำมจดุที่ระบไุวใ้น Cruise Card โดย

เจำ้หนำ้ที่จะแจง้ใหห้ยิบเสือ้ชชีูพที่มีพอดีกบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรอืไม่แลว้แต่กรณีไป 
ขั้นตอนการช าระค่าใช้จ่าย และรับพาสปอรต์คืน 

 
1. คืนสดุทำ้ยของกำรเดินทำง น ำคียก์ำรด์หอ้งพกัของท่ำน แจง้ช ำระคำ่ใชจ้่ำย ที่ Reception จำกนัน้เจำ้หนำ้ที่จะแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยที่ใชไ้ป
ทัง้หมดซึง่ ท่ำนสำมำรถช ำระเป็นเงินสด หรอืบตัรเครดิต 
**กรณีช ำระบตัรเครดิต อตัรำแลกเปลี่ยน ตำมเงื่อนไขที่เรอืก ำหนด** 
 

1. ก่อนวนัสดุทำ้ยที่เรอืส ำรำญจะเทียบท่ำ ท่ำนสำมำรถแจง้รบัพำสปอรต์ไดท้ี่ Reception หรอืทำงเรอืจะมีแจง้จดุและเวลำที่รบัหนงัสือ
เดินทำงคืนแก่ทกุท่ำน 

 
กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้

เม่ือเรอืเริ่มล่องออกจำกท่ำเรอื สญัญำณโทรศพัท ์และ Internet ของท่ำนจะไม่สำมำรถใชง้ำนได ้ทำงเรือจะมี WIFI แบบ Satellite 
ใหบ้รกิำร อตัรำคำ่บรกิำร 1 user / 1 เครื่อง ไม่สำมำรถแชรส์ญัญำณกบัเครื่องอื่นได ้

สงวนสิทธ์ิอตัรำคำ่บรกิำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง กรุณำเช็ครำคำที่แน่นอนอีกครัง้กบัเจำ้หนำ้ที่บนเรอื (สญัญำณบำงพืน้ที่อำจไม่
เสถียร สว่นใหญ่บรเิวณหอ้งอำหำร ลำนกิจกรรม จะมีสญัญำณมำกกวำ่ในหอ้งพกั) 

กรณีที่ท่ำนเลือกใช ้Pocket wifi หรอืซิมที่ใหบ้รกิำรสญัญำณอินเตอรเ์น็ตสำมำรถเลือกเปิดใชไ้ดต้ำมประเทศที่เดินทำง โดยวนัปกติเรือ
จะลอ่งใกลช้ำยฝ่ังซึง่สำมำรถใชง้ำนไดเ้ปน้บำงช่วงแตห่ำกเป็นวนัที่เรอืลอ่งน่ำนน ำ้สำกลจะไม่สำมำรถใชง้ำนในลกัษณะนีไ้ด ้

 
 
 



 

 


