รหัสทัวร GOH1901272
ลองเรือสิงคโปร-พอรทคลัง (กัวลาลัมเปอร)-มะละกา 4 วัน 3 คืน

Voyager of the Seas
25 - 28 ตุลาคม 2562

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
16.30 น.

ตอนรับสู ประเทศสิงคโปร (ทาเรือ มารีนา เบย ครูสเซนเตอร)
เรือลองออกจากทาเรือมารีนา เบย ครูสเซนเตอร ประเทศสิงคโปร
(ทานควรมาถึงทาเรือเพื่อเช็คอินเขาเรือกอนอยางนอย 3 ชั่วโมง)

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

** หองอาหาร Sapphire

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 3 - 5 ของเรือ

** Café Promenade

เปนคาเฟที่บริการขนมทานเลนและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 5

** หองอาหาร Wind Jammer หองอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ

วันที่ 2

ทาเรือ พอรตคลัง ประเทศ มาเลยเซีย

เชา และ กลางวัน ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียมไวให
ดังนี้

** หองอาหาร Wind Jammer
** Café Promenade
14.30 น.

หองอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ

เปนคาเฟที่บริการขนมทานเลนและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 5

เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือ พอรตคลังประเทศมาเลเซีย สําหรับทานที่ทําการจองทัวร

บนฝﻤงกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ สวนทานที่
สะดวกเดินทางทองเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ

บริเวณทาเรือ พอรตคลังจะมีบริการ แทกซี่ จากทาเรือเขาไปในตัวเมืองอีกดวย ทาน

ใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้งวันโดย

สามารถดู ได จ าก Cruise Compass ตารางกิ จ กรรมที่ ท านจะได รับ ในแต ล ะวั น ที่

หองพักของทาน

พอร ต คลัง หรือ เปอลาบู ฮั น กลัง มี ชื่ อเดิ ม วา พอร ต สเวตเตนแฮม (อั งกฤษ: Port
Swettenham) เป น เมื องและประตู หลัก ทางทะเลสู ม าเลเซีย ยั งเป น ท าเรือที่ ใหญ

และคับคั่งที่สุดของประเทศ เศรษฐกิจของเมืองเกี่ยวของกับกิจการดานทาเรือ ตั้งอยู

หางจากเมืองคลังทางทิศตะวันตกเฉียงใต 6 กม. และหางจากกัวลาลัมเปอรทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต 38 กม. อยูในรัฐเซอลาโงร

21.00 น.

เรือออกจากพอรตคลัง ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 3

ทาเรือ มะละกา ประเทศ มาเลเซีย

เชา

ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียม

ไวให ดังนี้

** หองอาหาร Wind Jammer
** Café Promenade
08.00 น.

หองอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ

เปนคาเฟที่บริการขนมทานเลนและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 5

เรือจอดทีอ
่ าวมะละกา ประเทศมาเลเซีย สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝﻤงกับทาง

เรือ พนักงานจะแจงเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ สวนทานที่สะดวกเดินทาง

ทองเที่ยวเอง สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณทาเรือ มะ

ละกา จะมีบริการ แทกซี่ จากทาเรือเขาไปในตัวเมืองอีกดวย ทานใดที่ไมลงจากเรือ
สามารถสนุกกับกิ จกรรมตางๆที่ทางเรือ เตรียมไวใหตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได

จาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ทานจะไดรับในแตละวันที่หองพักของทาน

มะละกา ในอดี ต เป น เมื อ งท าสํ าคั ญ ที่ เติ บ โตจนกลายเป น ศู น ย ก ลางทางเศรษฐกิ จ
เนื่องจากเปน เสนทางเดินเรือคาขายระหวางชาติตะวันตกและตะวันออก ตอมามะละ

กาได ต กเป น อาณ านิ ค มของชาติ ต ะวั น ตกทั้ ง โปรตุ เ กส, เนเธอร แ ลนด และ
อั ง กฤษ อาคารในมะละกาจึ ง มี ลั ก ษณะของ สถาป ต ยกรรมที่ ผ สมผสานระหว า ง
ศิลปกรรมทองถิ่นกับเจาอาณานิคมนั้น ๆ ซึ่งในปจจุบันไดกลาย

มาเปนแหลงทองเที่ ยวที่น าสนใจ หลังจากนั้น มะละกา ไดถูกขึ้นทะเบียนเปน มรดก

โลกอยางเปน ทางการ เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2551 เนื่องจากสถาปตยกรรมและ
วัฒนธรรมที่ไมซํ้าใคร

20.00 น.

เรือลองออกจากทาเรือมะละกา, ประเทศมาเลเซีย

**เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพื่อใหทานรับหนังสือเดินทางคืน**
ทุกทานสามารถไดรับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยางเต็มที่ไดจากกิจกรรมที่จัด

ขึ้นตั้งแตเชาจรดคํ่า ไมวาจะเปนกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเชา, อาหารเชาที่

หองอาหารบุฟเฟต, คาสิโนที่จัดเครื่องเลนไวพรอมสําหรับผูที่ตองการเสี่ยงโชค, หรือ
ทานที่ตองการพักผอนสามารถใชเวลาบริเวณสระนํ้ากลางแจงขนาดใหญ แชสระจา

กุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมนาตื่นเตนสามารถ เลนเครื่องเลนไม

วาจะเปนFlow Rider, Ice Skate และอื่นๆได

ชวงคํ่า

เรือจะมีแทกกระเปาและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํา

กระเปา เดินทางของทานวางไวหนาหองเพื่อใหพนักงานนําลงไปที่ทาเรือในวันรุงขึ้น
(สิ่งของที่ทาน จําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสในกระเปาถือ) ** ถาทานใดมี
ความประสงคจะถือกระเปาเดินทางลงดวยตนเอง
หองพัก **

ไม จํ า เป น ต อ ง ว า งไว ที่ ห น า

วันที่ 4

เดินทางถึงประเทศสิงคโปร

เชา

ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียม ไวให ดังนี้

** หองอาหาร Sapphire

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 3 ของเรือ

** หองอาหาร Wind Jammer หองอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ
08.00 น.

เรือเทียบทา ณ ทาเรือมารีนาเบย ครูสเซนเตอรประเทศสิงคโปร หลังจากทุกทานลง
จากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาเดินทางของทานดานลาง
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ**

ราคาหองพักแบบตาง ๆ :
ชนิดหองพัก

หองพัก 2 ทาน ราคาตอทาน

หองพักแบบไมมีหนาตาง 25-28 ตุลาคม 2562

17,888

(ราคาพิเศษ)

ตรวจสอบหองพักกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการจอง
หองมีจํานวนจํากัด

Interior Stateroom

Ocean View Stateroom
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากไดรับการยืนยันหองพัก

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหอง
วางบนเรือ

หมายเหตุ
1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ

2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวัน

เดินทางกลับ

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา

เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตให
เขาเมือง

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่

ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ

เที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบ
กอนเดินทางอีกครั้ง

อัตราคาบริการนีร้ วม
1. หองพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน)

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ
3. คาภาษีทาเรือ

4. คาทิปส บนเรือ

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

2. คาแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / คา WIFI

3. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ

4. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
5. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

6. คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - สิงคโปร - กรุงเทพฯ

7. คารถรับสงจาก สนามบินสิงคโปร - ทาเรือ – สนามบินสิงคโปร
8. หัวหนาทัวรเดินทางพรอมคณะจากประเทศไทย

9. คาทัวรเสริมบนฝﻤงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

เงื่อนไขการใชบริการ
1. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น

2. การชําระคาบริการ

2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนือ
่ งจาก ราคาโปรโมชั่นมีหองพักในจํานวนจํากัด
3. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน

3.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความ

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย
ตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

3.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง

บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีทไี่ มสามารถเดินทางได

3.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ

ทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวร
และมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น

3.4 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม

เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ใบเตรียมตัวการเดินทาง
ลองเรือสําราญ
หนังสือเดินทาง
และวีซา

 ตรวจสอบใหแนใจหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลืออยางนอย 180 วันกอน
การเดินทาง

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจตองทําวีซาเพื่อเขา-ออกประเทศ โปรดติดตอ
ตัวแทนวางแผนการทองเที่ยวของคุณกอนเดินทางทุกครั้ง

บัตรเดรคิต

เงินสด

การใชจายบนเรือสําราญสวนใหญใชจายเปนเงินสกุล USD ซึ่งสามารถทํา

รายการผานบัตรเครดิตที่ไดลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Sea Pass card กอน
เดินทางได

ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหทานนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยทาน

ละ 50,000 บาท หากมีความจําเปนที่จะใชจายมากกวานี้ตองแจงและ

สําแดงกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองทั้งขาเขาและขาออก โดยการใชจายบน
เรือตองนําเงินสดขั้นตํา่ 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เสนทางและแบรนดเรือสําราญ) โดยวันกอนเรือจะเทียบทาวันสุดทาย ตอง
ประกันภัย
อุณหภูมิ

เวลาทองถิ่น

สกุลเงิน

ตรวจสอบและทํารายการทั้งหมดใหเสร็จสิ้น

แนะนําใหซื้อประกันการเดินทาง

สามารถตรวจสอบไดจาก https://www.accuweather.com/ กอนการ
เดินทาง

เวลาบนเรือสําราญจะใชเวลาทองถิ่นจากทาเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมี

การเปลี่ยนแปลงในแตละวัน ตามเขตนานนํ้าแตละประเทศ ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบไดจากหนังสือพิมพประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ

บนเรือสําราญ สวนใหญใชสกุลเงิน USD อัตราเทียบ 31.95 บาท ตอ 1

USD

*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 18 เม.ย. 62 : อางอิงจาก Bangkok Bank
Selling Rate

หากทานใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคา อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูง
กระแสไฟฟา

กวาของธนาคารปกติ

มีทั้งกระแสไฟฟาแบบ 110 และ 220 โวลล ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2
ขากลม ดังรูป

(แนะนําใหเตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปดวย)

ภาษา

อาหาร

บนเรือสําราญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล

ทุกทานสามารถรับประทานอาหารไดที่หองอาหารบุฟเฟนานาชาติ รายการ

อาหารและเวลาเปนไปตามที่เรือกําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเชา กลางวัน

เย็น คํ่าจนถึงดึกใหบริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้อ

อาหารเย็นทานอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นไดที่หองอาหารหลักที่จะมี
ระบุไวใน Sea Pass card ของทุกทาน โดยจะ Open seating โดยจะ

สัมพันธกับการชมการแสดง ณ หองโรงละครหลัก ทานที่ทานอาหารรอบแรก
จะไดชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง
** คาใชจายเพิ่มเติมในสวนของหองอาหารพิเศษทลูกคาตองทําการจอง
สิ่งที่ตองเตรียม

เพิ่มเติมบนเรือสําราญ คาใชจายเปนไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือกําหนด

 ทุกทานตองเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกวา 6 เดือน

 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ทําการเช็คอิน

หนังสือเดินทางตัวจริงของทุกทานจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน

 ตั๋วลองเรือ

 ปายติดกระเปาสัมภาระ Luggage Tag
 แบบฟอรมการลงเรือ
 เงินสด/ บัตรเครดิต

 กรมธรรมประกันการเดินทาง ประกันอุบต
ั ิเหตุ
 ของมีคา / อุปกรณที่จําเปน
 ยารักษาโรค ยาประจําตัว

 ทิปบนเรือ หากไมไดรวมในคาแพ็คเกจแรกจาย

สิ่งที่ควรเตรียม

 แวนตา, แวนกันแดด, รม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว
เนื่องจากบนเรืออาจมีลมแรง

 ยาประจําตัว ที่มีรายละเอียดกํากับ
 อปุกรณอาบนํ้า ของใชสวนตัว

 Universal adaptor อะแดปเตอรแปลงไฟ, สายชารทโทรศัพท

 ปกรณอิเล็คทรอนิค เชน กลองถายรูป และ memory card, ทีช
่ ารจ
แบตเตอรี่สํารอง

 รองเทากีฬา รองเทาสุภาพ รองเทาใสสบาย

 หนังสืออานเลนระหวางพักผอน, เครื่องเลนเพลงพกพาสวนตัว

สิ่งที่ไมอนุญาต

ใหนําขึ้นและลง
เรือ

 ชุดวายนํ้า

 ใชมาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน

 ของเหลว เจล สเปรย ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร

 ตัวสํารองไฟ Power Bank หามโหลดลงกระเปาใหญ ถือใสกระเปา
พกพาเทานั้น

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไมมีแอลกอฮอล

 ของสด เชน ผลไม(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว

เครื่องแตงกาย

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด

 การแตงกายทั้งชายหญิงสามารถแตงตัวไดตามสบายในชวงกลางวันและที่
ทาเรือเพื่อรวมโปรแกรมทริปกับทางเรือที่ไดทํารายการจองไว

 หากทานจะเขารับประทานอาหารคํ่าที่หองอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือ
ถือเปนการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทาง

เรือจึงขอความรวมมือทานแตงกายแบบ smart casual หรือกึ่ง
ทางการได

 หากเปนเสนทางที่ลองเรือมากกวา 5 คืน จะมีวันกัปตันไนทหรือกาลาไนท
เชิญทุกทานใหเขารวมงานแนะนําใหผูหยิงสวมชุดราตรี ผูชายใสสูธ
และเน็คไท

ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือสําราญ
1. เดินทางถึงอาคารผูโดยสารทาเรือแรก นําพาสปอรต เช็คอินไดที่ เคานเตอรเช็คอิน ทานจะ
ไดรับ Sea Pass Card ที่จะใชแทนกุญแจหองพัก ใชเปนเครดิตการด แทนการขึ้นและลงเรือ
ในทาเรือถัดๆไป

หากกรณีการ์ดสูญ
หายกรุณาติดต่อแจ้ง
ทาง Guest Service

2. นําสัมภาระ(กระเปาเดินทาง) ผานพิธีการเอ็กซเรย เชนเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติด
ปาย Luggage Tag เพื่อใหเจาหนาที่ทางเรือลําเลียงใหไปใหถึงหองสวนตัวของทุกทาน
หรือทานที่สะดวกจะถือกระเปาขึ้นไปเองก็สามารถทําได (อาจตองใชเวลาในการรอคอยในการ
ลําเลียงสัมภาระสูหองพักของทาน)
3. นําพาสปอรต สําเนาพาสปอรต และใบ ตม. ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เชนเดียวกับการ
เดินทางออก โดยสารเครื่องบิน (กรณีถือพาสปอรตไทย ไมตองมีใบ ตม.ไทย)

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจาหนาที่เรือจะเก็บพาสปอรตของทานไว และจะคืนในวันเดินทางกลับ พรอม
นําการดหองพักทานรูดกับเครื่องบันทึก เพื่อยืนยันวาทานไดเปนผูร ว มเดินทางในทริปนี้ ของเรือ
สําราญ
5. สามารถไปที่หองพักของทานไดทันที หรือจะใหบริการหองอาหารบุฟเฟในทันทีที่ขึ้นเรือสําราญ
กรุณาศึกษาจุดซอมอพยพหนีภัยฉุกเฉินที่อยูดานหลังประตูหองพักของทาน
6. กอนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว จะมีการซอมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill
จะมีสัญญาณดังขึ้น ใหไปตามจุดที่ระบุไวใน Cruise Card โดยเจาหนาที่จะแจงใหหยิบเสื้อชู
ชีพที่มีพอดีกับผูพักในหองพักไวดวยหรือไมแลวแตกรณีไป
ขั้นตอนเคลียรคาใชจาย และรับพาสปอรตคืน
1. คืนสุดทายของการเดินทาง นําการดหองพักของทาน แจงชําระคาใชจาย ที่ Reception
เจาหนาที่จะแจงยอดคาใชจายที่ใชไปทั้งหมด ทานสามารถชําระเปนเงินสด หรือบัตรเครดิต
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกําหนด**
2. กอนวันสุดทายที่เรือสําราญจะเทียบทา จะแจงรับพาสปอรตไดที่ Reception หรือทางเรือจะมี
แจงจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทางคืนแกทุกทาน
กรณีลูกคาตองการใชบริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคาใชจายดังนี้
เมื่อเรือเริ่มลองออกจากทาเรือ สัญญาณโทรศัพท และ Internet ของทานจะไมสามารถใช
งานได ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite ใหบริการ อัตราคาบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม
สามารถแชรสัญญาณกับเครื่องอื่นได
สงวนสิทธิ์อัตราคาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แนนอนอีกครั้งกับ
เจาหนาที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นที่อาจไมเสถียร สวนใหญบริเวณหองอาหาร ลานกิจกรรม จะมี
สัญญาณมากกวาในหองพัก)

กรณีที่ทานเลือกใช Pocket wifi หรือซิมที่ใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถเลือกเปด
ใชไดตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติเรือจะลองใกลชายฝﻤงซึ่งสามารถใชงานไดเปนบางชวงแต
หากเปนวันที่เรือลองนานนํ้าสากลจะไมสามารถใชงานในลักษณะนี้ได

