
 

 

รหัสทัวร GOH1901264 

ลองเรือดูไบ – โดฮา – บาเรนห – เกาะเซอรบานียาส – อาบูดาบ ี 
8 วัน 7 คืน  

Jewel of the Seas 

 

 
 

23-30 ธันวาคม 2562 



 

 

 

     

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1      ตอนรับสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส (ทาเรือราชิต) 

17.00 น. เรือลองออกจากทาเรือราชิต ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส 
(ทานควรมาถึงทาเรือเพ่ือเช็คอินเขาเรือกอนอยางนอย 3 ช่ัวโมง)  
Port Address: Port Rashid (Commonly known as Mina Rashid) 

Passenger Terminal 2 / 3Dubai, United Arab Emirates 
 

 
 

**หองอาหาร Tides Dining  
Room 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูท่ีช้ัน 3-4ของเรือ 

** หองอาหาร Wind Jammer หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 
 

    
 



 

 

วันท่ี 2       ลองนานน้ําสากล 

เชา,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารท่ีทางเรือไดจัดใหไว 

** หองอาหาร Tides Dining 
 Room 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูท่ีช้ัน 3-4ของเรือ 

** หองอาหาร Wind Jammer หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 
 
ทุกทานสามารถไดรับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยางเต็มท่ีไดจากกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นต้ังแตเชาจรดคํ่า ไมวาจะเปนกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเชา, อาหารเชาท่ี
หองอาหารบุฟเฟต, คาสิโนท่ีจัดเคร่ืองเลนไวพรอมสําหรับผูท่ีตองการเส่ียงโชค, หรือ
ทานท่ีตองการพักผอนสามารถใชเวลาบริเวณสระน้ํากลางแจงขนาดใหญ แชสระจา
กุชช่ี, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ท่ีชอบกิจกรรมนาต่ืนเตนสามารถ เลนเครื่องเลนไม
วาจะเปนสระวายน้ํากลางแจง, ชมโชว และอ่ืนๆได 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ี 3        ทาเรือ โดฮา ประเทศ กาตาร  

เชา   ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารท่ีเรือเตรียมไวให  ดังน้ี 
 
** หองอาหาร Tides Dining  
Room 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูท่ีช้ัน 3 - 4 
ของเรือ 

** หองอาหาร Wind Jammer หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 
 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีทาเรือ โดฮา ประเทศ กาตาร สําหรับทานท่ีทําการจองทัวร 
  บนฝم�งกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  สวนทานท่ี 
  สะดวกเดินทางทองเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ 

  บริเวณทาเรือ โดฮาจะมีบริการ แทกซี่ จากทาเรือเขาไปในตัวเมืองอีกดวย ทาน 
 ใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆท่ีทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้งวันโดย 

สามารถดูไดจาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมท่ีทานจะไดรับในแตละวันท่ี
หองพักของทาน 
ประเทศกาตาร ดินแดนเล็ก ๆ ของคาบสมุทรอาระเบีย แตมีทรัพยากรธรรมชาติ
อยางน้ํามันและกาซธรรมชาติซอนอยูมหาศาล จนไดรับการจดัอันดับใหเปนหน่ึงใน
ประเทศที่ร่ํารวยท่ีสุดในโลก 

พ้ืนท่ีของประเทศกาตารสวนใหญเปนทะเลทราย จึงมีความแหงแลงและมีภูมิอากาศ
แบบทะเลทราย โดยชวงฤดูหนาวมีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส แตหากเปน
ฤดูรอนจะมีอุณหภูมิสูงไดถึง 50 องศาเซลเซียส และอาจเกิดพายุทรายไดตลอดป 
โดยเฉพาะชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 



 

 

 
18.00 น. เรือออกจากโดฮา ประเทศ กาตาร 

 

วันท่ี 4       ทาเรือ คารลิฟา บิน ซาลมาน ประเทศ บาหเรน 

เชา    ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียมไวให ดังน้ี 
 
** หองอาหาร Tides Dining  
Room 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูท่ีช้ัน 3 - 4 
ของเรือ 

** หองอาหาร Wind Jammer หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 
 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีทาเรือ คารลิฟา บิน ซาลมาน ประเทศ บาหเรน สําหรับทานท่ีทํา
การจองทัวรบนฝم�งกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  
สวนทานท่ีสะดวกเดินทางทองเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  
ณบริเวณทาเรือ จะมีบริการ แทกซี่ จากทาเรือเขาไปในตัวเมืองอีกดวย ทาน 

 ใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆท่ีทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้งวันโดย 
สามารถดูไดจาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมท่ีทานจะไดรับในแตละวันท่ี
หองพักของทาน   ราชอาณาจักรบาหเรน (Kingdom of Bahrain) เปนประเทศ
เกาะในอาวเปอรเซีย (อาวอาหรับ) อยูหางจากประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีสะพาน
เช่ือมตอระหวางกัน 28 กิโลเมตร คือ สะพานคิงฟะฮัด 



 

 

บาหเรนเปนประเทศแรกในอาวอาหรับท่ีขุดพบน้ํามันดิบในป 2475 และมีการสราง
โรงกลั่นน้ํามันขึ้น อยางไรก็ดี ปริมาณน้ํามันดิบท่ีขุดพบในบาหเรนนับวามีจํานวนไม
มากนักเม่ือเทียบกับคูเวตและซาอุดีอาระเบีย 

 

 
18.00 น. เรือออกจากทาเรือ คารลิฟา บิน ซาลมาน ประเทศ บาหเรน 

 

วันท่ี 5      เกาะเซอรบานียาส ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส 

เชา    ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียมไวให ดังน้ี 
 
** หองอาหาร Tides Dining  
Room 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูท่ีช้ัน 3 - 4 
ของเรือ 

** หองอาหาร Wind Jammer หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 
 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีเกาะเซอรบานียาส ประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส สําหรับทานท่ี
ทําการจองทัวรบนฝم�งกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาจากเรือและสถานท่ีนัดพบบน
เรือ  สวนทานท่ีสะดวกเดินทางทองเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 
ช่ัวโมง  ณบริเวณทาเรือ จะมีบริการ แทกซี่ จากทาเรือเขาไปในตัวเมืองอีกดวย ทาน 

 ใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆท่ีทางเรือเตรียมไวใหตลอดทั้งวันโดย 



 

 

สามารถดูไดจาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมท่ีทานจะไดรับในแตละวันท่ี
หองพักของทาน 
เกาะเซอรบานียาสเปนเกาะธรรมชาติที่ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใต 170 กม. ของอาบู
ดาบีซึ่งเปนเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อยูหางจาก Jebel Dhanna 9 
กิโลเมตรซึ่งทําหนาท่ีเปนจุดขามไปยังเกาะอ่ืน ๆ เชน Dalma Sir Bani Yas อยู
หางจากเหนือจรดใต 17.5 กม. 

 
18.00 น. เรือออกจากเกาะเซอรบานียาส ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส 

 

วันท่ี 6      เมืองอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส 

เชา    ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียมไวให ดังน้ี 
 
** หองอาหาร Tides Dining 
 Room 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูท่ีช้ัน 3 - 4 
ของเรือ 

** หองอาหาร Wind Jammer หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 
 

08.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีทาเรือซาเยด เมืองอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส 
สําหรับทานท่ีทําการจองทัวร บนฝم�งกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาจากเรือและ
สถานท่ีนัดพบบนเรือ  สวนทานท่ี 



 

 

สะดวกเดินทางทองเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง ณ บริเวณ
ทาเรือ จะมีบริการ แทกซี่ จากทาเรือเขาไปในตัวเมืองอีกดวย ทาน ใดท่ีไมลงจากเรือ
สามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆท่ีทางเรือเตรียมไวใหตลอดท้ังวันโดย สามารถดูไดจาก 
Cruise Compass ตารางกิจกรรมท่ีทานจะไดรับในแตละวันท่ีหองพักของทาน 
อาบูดาบี เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดเปนอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
อาบูดาบีต้ังอยูบนเกาะรูปตวัทีท่ียื่นเขาไปในอาวเปอรเซีย เมืองครอบคลุมพ้ืนท่ี 
67,340 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 860,000 คนในป ค.ศ. 2007 อาบู
ดาบีถือเปนเมืองที่คาครองชีพแพงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาค และอันดับ 26 ของโลก 

 
20.00 น. เรือออกจากเมืองอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส 

 

วันท่ี 7        เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส 

เชา,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารท่ีทางเรือไดจัดใหไว 

** หองอาหาร Dining 
Room 

หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูท่ีช้ัน 3 - 4 ของ
เรือ 

** หองอาหาร Wind 
Jammer 

หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

 



 

 

ทุกทานสามารถไดรับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยางเต็มท่ีไดจากกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นต้ังแตเชาจรดคํ่า ไมวาจะเปนกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเชา, อาหารเชาท่ี
หองอาหารบุฟเฟต, คาสิโนท่ีจัดเคร่ืองเลนไวพรอมสําหรับผูท่ีตองการเส่ียงโชค, หรือ
ทานท่ีตองการพักผอนสามารถใชเวลาบริเวณสระน้ํากลางแจงขนาดใหญ แชสระจา
กุชช่ี, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ท่ีชอบกิจกรรมนาต่ืนเตนสามารถ เลนเครื่องเลนไม
วาจะเปนสระวายน้ํากลางแจง, ชมโชว และอ่ืนๆได 

**เรือจะมีใบแจง สถานท่ีและเวลาท่ีหองพักของทานเพ่ือใหทานรับหนังสือเดินทางคืน** 

  
 

ชวงค่ํา เรือจะมีแทกกระเป�าและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํา
กระเป�าเดินทางของทานวางไวหนาหองเพ่ือใหพนักงานนําลงไปท่ีทาเรือในวันรุงขึ้น  
(ส่ิงของท่ีทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสในกระเป�าถือ)  ** ถาทานใดมี
ความประสงคจะถือกระเป�า เดินทางลงดวยตนเอง ไม จํ า เป นต องวางไว ท่ี หน า
หองพัก ** 

 

  



 

 

วันท่ี 8        เมืองดูไบ ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส 

เชา  ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียม ไวให ดังน้ี 
** หองอาหาร Dining Room หองอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งต้ังอยูท่ีช้ัน 3-4 ของเรือ 
** หองอาหาร Wind Jammer หองอาหารแบบBuffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

 
08.00 น. เรือเทียบทา เมืองดูไบ ประเทศ สหรับอาหรับเอมิเรตส หลังจากทุกทานลง 
  จากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าเดินทางของทานดานลาง 
   

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ** 

ราคาหองพักแบบตาง ๆ : 

ชนิดหองพัก หองพัก 2 ทาน ราคาตอทาน(ราคาพิเศษ) 
หองพักแบบมีระเบียง 39,999 

ตรวจสอบหองพักกับเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการจอง หองมีจํานวนจํากัด 

 
 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากไดรับการยืนยนัหองพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆกต็าม 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหอง

วางบนเรือ 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกคร้ัง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวัน
เดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขา
เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตให
เขาเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเท่ียวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. ในโปรแกรมเวลาท่ีใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบ
กอนเดินทางอีกคร้ัง 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ 7 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 



 

 

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. คาภาษีทาเรือ 
4. คาทิปส บนเรือ 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. อาหารพิเศษท่ีทานส่ังเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
2. คาแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 
3. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
4. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 
5. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด กรุงเทพฯ - สิงคโปร - กรงุเทพฯ  
7. คารถรับสงจาก สนามบินสิงคโปร - ทาเรือ – สนามบินสิงคโปร 
8. หัวหนาทัวรเดินทางพรอมคณะจากประเทศไทย 
9. คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 

เงื่อนไขการใชบริการ 

 
1. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 
2. การชําระคาบริการ 
2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 
3. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 
3.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย
ตางๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

3.2 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ี
ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ 
และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
3.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น   

สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ทองเท่ียวโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ข้ึนอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวร
และมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดท้ังสิ้น 
3.4 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทาง
และวีซา 

 ตรวจสอบใหแนใจหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลืออยางนอย 180 วันกอน
การเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจตองทําวีซาเพื่อเขา-ออกประเทศ โปรดติดตอ
ตัวแทนวางแผนการทองเท่ียวของคุณกอนเดินทางทุกคร้ัง 

บัตรเดรคิต การใชจายบนเรือสําราญสวนใหญใชจายเปนเงินสกุล  USD  ซึ่งสามารถทํา
รายการผานบัตรเครดติที่ไดลงทะเบียนเช่ือมกับบตัร Sea Pass card กอน
เดินทางได 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหทานนําเงินสดติดตวัออกนอกประเทศไทยทาน
ละ 50,000 บาท หากมีความจําเปนท่ีจะใชจายมากกวาน้ีตองแจงและ
สําแดงกับเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองทั้งขาเขาและขาออก โดยการใชจายบน
เรือตองนําเงินสดขั้นต่ํา 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เสนทางและแบรนดเรือสําราญ) โดยวันกอนเรือจะเทียบทาวันสุดทาย ตอง
ตรวจสอบและทํารายการทั้งหมดใหเสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะนําใหซื้อประกันการเดินทาง 
อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบไดจาก https://www.accuweather.com/ กอนการ

เดินทาง 
เวลาทองถิ่น     เวลาบนเรือสําราญจะใชเวลาทองถิ่นจากทาเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ท้ังน้ีอาจมี

การเปลี่ยนแปลงในแตละวัน ตามเขตนานน้ําแตละประเทศ ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบไดจากหนังสือพิมพประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือสําราญ สวนใหญใชสกุลเงิน USD   อัตราเทียบ 31.95 บาท ตอ 1 
USD 

ใบเตรียมตัวการเดินทาง 
  ลองเรือสําราญ  



 

 

*ตรวจสอบ ณ เม่ือวันท่ี วันท่ี 18 เม.ย. 62 : อางอิงจาก Bangkok Bank 
Selling Rate 
หากทานใชบัตรเครดติในการชําระคาสินคา อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูง
กวาของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ�า มีท้ังกระแสไฟฟ�าแบบ 110 และ 220 โวลล ทั้งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 
ขากลม ดังรูป  
(แนะนําใหเตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปดวย) 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือสําราญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
  อาหาร ทุกทานสามารถรับประทานอาหารไดที่หองอาหารบุฟเฟ�นานาชาติ รายการ

อาหารและเวลาเปนไปตามท่ีเรือกําหนด โดยจะมีอาหารทั้งม้ือเชา กลางวัน 
เย็น ค่ําจนถึงดึกใหบริการ สับเปลี่ยนกันตามม้ืออาหารตลอดทั้งวัน หรือม้ือ
อาหารเย็นทานอาจเลือกรับประทานอาหารม้ือเย็นไดท่ีหองอาหารหลักท่ีจะมี
ระบุไวใน Sea Pass card ของทุกทาน โดยจะ Open seating โดยจะ
สัมพันธกับการชมการแสดง ณ หองโรงละครหลัก ทานท่ีทานอาหารรอบแรก
จะไดชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** คาใชจายเพ่ิมเติมในสวนของหองอาหารพิเศษทลูกคาตองทําการจอง
เพ่ิมเติมบนเรือสําราญ คาใชจายเปนไปตามม้ืออาหารและราคาท่ีเรือกําหนด 

ส่ิงที่ตองเตรียม  ทุกทานตองเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกวา 6 เดือน 
 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เน่ืองจากวันแรกท่ีทําการเช็คอิน

หนังสือเดินทางตัวจริงของทุกทานจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 ต๋ัวลองเรือ 
 ป�ายติดกระเป�าสัมภาระ Luggage Tag 



 

 

 แบบฟอรมการลงเรือ 
 เงินสด/ บัตรเครดิต 
 กรมธรรมประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 
 ของมีคา / อุปกรณท่ีจําเปน 
 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
 ทิปบนเรือ หากไมไดรวมในคาแพ็คเกจแรกจาย 

ส่ิงที่ควรเตรียม  แวนตา, แวนกันแดด, รม, หมวก, ครีมกันแดด และเส้ือคลุมกันหนาว 
เน่ืองจากบนเรืออาจมีลมแรง 

 ยาประจําตัว ท่ีมีรายละเอียดกํากับ 
 อปุกรณอาบน้ํา ของใชสวนตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแปลงไฟ, สายชารทโทรศัพท 
 ปกรณอิเล็คทรอนิค เชน กลองถายรูป และ memory card, ท่ีชารจ

แบตเตอร่ีสํารอง 
 รองเทากีฬา รองเทาสุภาพ รองเทาใสสบาย 
 หนังสืออานเลนระหวางพักผอน, เคร่ืองเลนเพลงพกพาสวนตัว  
 ชุดวายน้ํา 

ส่ิงที่ไมอนุญาต
ใหนําข้ึนและลง
เรือ 

 ใชมาตรการตามหลักเดียวกันกับเคร่ืองบิน 
 ของเหลว เจล สเปรย ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร 
 ตัวสํารองไฟ Power Bank หามโหลดลงกระเป�าใหญ ถือใสกระเป�า

พกพาเทาน้ัน 
 เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทั้งท่ีมี และไมมีแอลกอฮอล 
 ของสด เชน ผลไม(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสัตว 
 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และส่ิงผิดกฏหมายทุกชนิด 

เคร่ืองแตงกาย  การแตงกายท้ังชายหญิงสามารถแตงตัวไดตามสบายในชวงกลางวนัและท่ี
ทาเรือเพื่อรวมโปรแกรมทริปกับทางเรือท่ีไดทํารายการจองไว 

 หากทานจะเขารับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือ



 

 

ถือเปนการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทาง
เรือจึงขอความรวมมือทานแตงกายแบบ   smart casual หรือกึ่ง
ทางการได 

 หากเปนเสนทางท่ีลองเรือมากกวา 5 คืน จะมีวันกัปตันไนทหรือกาลาไนท 
เชิญทุกทานใหเขารวมงานแนะนําใหผูหยิงสวมชุดราตรี ผูชายใสสูธ
และเน็คไท 

 
ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือสําราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผูโดยสารทาเรือแรก นําพาสปอรต เช็คอินไดท่ี เคานเตอรเช็คอิน ทานจะ
ไดรับ Sea Pass Card ท่ีจะใชแทนกุญแจหองพัก ใชเปนเครดิตการด แทนการขึ้นและลงเรือ
ในทาเรือถัดๆไป  

     

  
 
 
2. นําสัมภาระ(กระเป�าเดินทาง) ผานพิธีการเอ็กซเรย เชนเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติด

ป�าย   Luggage Tag เพ่ือใหเจาหนาท่ีทางเรือลําเลียงใหไปใหถึงหองสวนตัวของทุกทาน 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Guest Service 



 

 

หรือทานท่ีสะดวกจะถือกระเป�าข้ึนไปเองก็สามารถทําได (อาจตองใชเวลาในการรอคอยในการ
ลําเลียงสัมภาระสูหองพักของทาน) 

3. นําพาสปอรต สําเนาพาสปอรต และใบ ตม. ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เชนเดียวกับการ
เดินทางออก โดยสารเคร่ืองบิน (กรณีถือพาสปอรตไทย ไมตองมีใบ ตม.ไทย) 

4. เม่ือถึงประตูเรือ เจาหนาท่ีเรือจะเก็บพาสปอรตของทานไว และจะคืนในวันเดินทางกลับ พรอม
นําการดหองพักทานรูดกับเคร่ืองบันทึก เพ่ือยืนยันวาทานไดเปนผูรวมเดินทางในทริปน้ี ของเรือ
สําราญ 

5. สามารถไปที่หองพักของทานไดทันที หรือจะใหบริการหองอาหารบฟุเฟ�ในทันทีท่ีขึ้นเรือสําราญ 
กรุณาศึกษาจุดซอมอพยพหนีภัยฉุกเฉินท่ีอยูดานหลังประตูหองพักของทาน 

6. กอนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว จะมีการซอมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill 
จะมีสัญญาณดังขึน้ ใหไปตามจุดที่ระบุไวใน Cruise Card โดยเจาหนาท่ีจะแจงใหหยิบเส้ือชู
ชีพท่ีมีพอดีกับผูพักในหองพักไวดวยหรือไมแลวแตกรณีไป 

 
ขั้นตอนเคลียรคาใชจาย และรับพาสปอรตคืน 

1. คืนสุดทายของการเดินทาง นําการดหองพักของทาน แจงชําระคาใชจาย ท่ี Reception 
เจาหนาท่ีจะแจงยอดคาใชจายท่ีใชไปทั้งหมด ทานสามารถชําระเปนเงินสด หรือบัตรเครดติ 
**กรณีชําระบัตรเครดติ อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกําหนด** 
2. กอนวันสุดทายท่ีเรือสําราญจะเทียบทา จะแจงรับพาสปอรตไดที ่Reception หรือทางเรือจะมี
แจงจุดและเวลาท่ีรับหนังสือเดินทางคืนแกทุกทาน 
 

กรณีลูกคาตองการใชบริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคาใชจายดังน้ี 
เม่ือเรือเร่ิมลองออกจากทาเรือ สัญญาณโทรศัพท และ Internet ของทานจะไมสามารถใช

งานได ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite ใหบริการ อัตราคาบรกิาร 1 user / 1 เคร่ือง ไม
สามารถแชรสัญญาณกับเคร่ืองอ่ืนได 



 

 

สงวนสิทธ์ิอัตราคาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแนนอนอีกคร้ังกับ
เจาหนาท่ีบนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนท่ีอาจไมเสถียร สวนใหญบริเวณหองอาหาร ลานกิจกรรม จะมี
สัญญาณมากกวาในหองพัก) 

 

  
กรณีท่ีทานเลือกใช Pocket wifi หรือซิมท่ีใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถเลือกเปด

ใชไดตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติเรือจะลองใกลชายฝم�งซ่ึงสามารถใชงานไดเป�นบางชวงแต
หากเปนวันท่ีเรือลองนานน้ําสากลจะไมสามารถใชงานในลักษณะน้ีได 

 


