
 

 

รหัสทัวร GOH1903952 
ทัวรเรือสําราญ Quantum of the Seas 5 วัน 4 คืน (TG) 
ลองเรือ สิงคโปร   พอรทคลัง(กัวลาลมัเปอร)   ภเูก็ต   สิงคโปร  
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13 – 17 เมษายน 2563 
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*** นัดพบที� สนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 05.00 น. 

 ชั �น 4 ประต ู2 โรล D โดยสายการบนิ ไทย 

 
** มเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรบั ** 

วันเดนิทาง จุดหมายปลายทาง โดยเที�ยวบนิ เวลาออกเดนิทาง เวลาถงึที�หมาย 

13 เมษายน 2563 BKK - SIN TG403 08.00 11.15 

*นํ�าหนักกระเป๋า 30 กก /ทา่น* 

08.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์ดว้ย 
  เที�ยวบนิ TG403 มอีาหารรอ้นบรกิารบนเครื�องบนิ 
 
11.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชั�วโมง  กรณุาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมายหลังจากผา่น 

วนัที� 1      สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ตอ้นรบัสู ่ประเทศสงิคโปร ์(ทา่เรอื มารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร)์ 



 

 

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าแลว้ เดินทางโดยจัดรถโคช้มารับจากสนามบิน 
นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  เพื�อทําการเช็คอนิขึ�นเรือ ทํา
การตดิ Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ�นเรือสําราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกน
สัมภาระ จากนั�นลูกคา้นําตั�วเรอืเช็คอนิและรับ Sea pass card และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
จากนั�นขึ�นสูเ่รอืสําราญ 

 
17.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์ประเทศสงิคโปร ์  

(ทา่นควรมาถงึทา่เรอืเพื�อเช็คอนิเขา้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชั�วโมง)  
 
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 
 

 
ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรกัษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการ ลอ่งเรอื

สากล  
1ชั�วโมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนั�นทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก 
จากที�โชวอ์ยูบ่นบัตร Sea pass Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานที�หอ้งอาหาร บฟุเฟ่ห ์
นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศยั หลังจากนั�นชมการแสดงที�หอ้งโชวห์ลัก และดนตรสีดตามบารต์า่ง ๆ 
ทั�วทั �งลําเรอื  และพักผอ่นตามอัธยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านนํ�าสากลแลว้รา้นคา้ปลอด
ภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทั �งในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 

 
ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่าง ๆ ที�ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทั �งทริปจาก Cruise 
Compass หนังสอืพมิพป์ระจําวันที�มรีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวันที�หอ้งพักของทา่น 
 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 14 ของเรอื Suite 
Only 

** หอ้งอาหาร Wind 
Jammer 

หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 11 

 

   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 14 ของเรอื Suite 
Only 

** หอ้งอาหาร Wind 
Jammer 

หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 11 

 
07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที�ทา่เรอื พอรต์คลังประเทศมาเลเซยี  

สําหรับทา่นที�ทําการจองทัวรบ์นฝั�งกบัทางเรอื  
พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานที�นัดพบบนเรอื  สว่นท่านที�สะดวกเดนิทางท่องเที�ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั�วโมง  ณ บรเิวณท่าเรือ พอรต์คลังจะมบีรกิาร แท๊กซี� 
จากท่าเรือเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่านใดที�ไม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆที�ทาง
เรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั �งวันโดย สามารถดไูดจ้าก Cruise Compass ตารางกจิกรรมที�ทา่นจะไดร้ับ
ในแตล่ะวันที�หอ้งพักของทา่น 

 

   
 

พอรต์คลัง หรอื เปอลาบฮูันกลัง  มชีื�อเดมิวา่ พอรต์สเวตเตนแฮม (อังกฤษ: Port Swettenham) 
เป็นเมืองและประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซยี ยังเป็นท่าเรือที�ใหญ่และคับคั�งที�สุดของประเทศ 
เศรษฐกจิของเมอืงเกี�ยวขอ้งกบักจิการดา้นท่าเรอื ตั �งอยู่ห่างจากเมอืงคลังทางทศิตะวันตกเฉียง
ใต ้6 กม. และหา่งจากกวัลาลัมเปอรท์างทศิตะวันตกเฉียงใต ้38 กม. อยูใ่นรัฐเซอลาโงร ์
 

วนัที� 2        พอรท์คลงั (กวัลาลมัเปอร)์, ประเทศมาเลเซยี 



 

 

 
15.00 น. เรอืออกจากพอรท์คลัง (กวัลาลัมเปอร)์, ประเทศมาเลเซยี 

 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี� 
 
** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 14 ของเรอื Suite 
Only 

** หอ้งอาหาร Wind 
Jammer 

หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 11 

 
10.00 น. เดนิทางถงึ Sea View Patong Hotel จังหวัดภเูก็ต ประเทศไทย 

สําหรับทา่นที�ทําการจองทัวรบ์นฝั�งกบัทางเรอื  
พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที�นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที�สะดวกเดนิทางทอ่งเที�ยว
เองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั�วโมง  ณ บรเิวณท่าเรอื กรณุากลับถงึเรอืกอ่น 1 ชม 
ณ บรเิวณหาดป่าตงิจะมบีรกิาร แท๊กซี� จากทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดที�ไมล่งจาก
เรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมตา่งๆที�ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั �งวันโดย สามารถดไูดจ้าก Cruise 
Compass ตารางกจิกรรมที�ทา่นจะไดร้ับในแตล่ะวันที�หอ้งพักของ ทา่น 
 

  
 

วนัที� 3        ภเูก็ต, ประเทศไทย 



 

 

ภูเก็ต เป็นเกาะใหญ่ที�สดุของประเทศไทย ตั �งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กโิลเมตร เป็นหมู่เกาะ
เดยีวที�มฐีานะเป็นจังหวัด คําว่าภูเก็ต มาจาก" ภูเก็จ " ซึ�งมคีวามหมายว่าภูเขาแกว้ เคยเป็นที�ตั �ง
ของมณฑลภูเก็ต เป็นเกาะที�มชีื�อเสยีงมาแต่โบราณ เคยเป็นดนิแดนแหง่เศรษฐเีหมอืงแร่ดบีกุ มี
แรด่บีกุมากที�สดุในประเทศไทย 
 

 
22.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอื Sea View Patong Hotel จังหวัดภเูก็ต ประเทศไทย  

 

 

เชา้,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที�ทางเรอืไดจ้ดัใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 14 ของเรอื Suite 
Only 

** หอ้งอาหาร Wind 
Jammer 

หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 11 

 

ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มที�ไดจ้ากกจิกรรมที�จดัขึ�นตั �งแต่
เชา้จรดคํ�า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที�หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ 
คาสโินที�จัดเครื�องเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี�ตอ้งการเสี�ยงโชค, หรอืทา่นที�ตอ้งการพักผอ่น
สามารถใชเ้วลาบรเิวณสระนํ�ากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชี�, สําหรับครอบครัวหรอืเดก็ๆ 
ที�ชอบกจิกรรมน่าตื�นเตน้สามารถเลน่เครื�องเลน่ไม่วา่จะเป็นFlow Rider, Ice Skate และอื�นๆได ้

วนัที� 4       ลอ่งนา่นนํ�าสากล   



 

 

  

  
  

เรอืจะมใีบแจง้ สถานที�และเวลาที�หอ้งพกัของทา่นเพื�อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

ชว่งคํ�า เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํากระเป๋า 
  เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพื�อใหพ้นักงานนําลงไปที�ทา่เรอืในวันรุง่ขึ�น  (สิ�งของที�ทา่น 
  จําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)   

** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ี�หนา้หอ้งพัก ** 
 

 

เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี� 

 
** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 14 ของเรอื Suite 
Only 

** หอ้งอาหาร Wind 
Jammer 

หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 14 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที�บรกิารขนมทานเลน่และเครื�องดื�ม ชากาแฟ ซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 11 

 
 

 วนัที� 5        เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์



 

 

08.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์หลังจากทกุทา่นลง 
  จากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง 
   

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

09.00 น. จัดรถรับจากทา่เรอืเดนิทางสู ่Merlion Park เมอรไ์ลออน รปูปั�นกึ�งสงิโตกึ�งปลาที�เป็นสญัลักษณ์
นี� ตั �งอยูร่มิแมนํ่�าสงิคโปร ์ณ เมอรไ์ลออน พารค์ (Merlion Park) 

 

 
10.00 น. อสิระชอ้ปปิ� งและมื�ออาหารเที�ยง ถนน Orchard – สวรรคข์องนกัชอ้ปทกุคน  ถนนออร์

ชารด์ ถนนสายชอ้ปปิ�งที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของเอเชยี และมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นยอดนยิม รา้นขาย
สนิคา้เฉพาะทาง และผลติภัณฑท์ี�ตอบสนองไลฟ์สไตลอ์ื�นๆ อกีมากมาย 

 

 
14.00 น. รถบัสนําทกุทา่นเดนิทางไปสถานที�ทอ่งเที�ยวแหง่ใหมข่องสงิคโปร ์Jewel Changi Airport หา้ง

หรแูหง่ใหมใ่กลส้นามบนิชางง ีที�ผสมผสานความงดงามทางธรรมชาต ิและความสนุกสนาน เขา้
กบัหา้งสรรพสนิคา้ไดอ้ยา่งลงตัว ดา้นในจะมรีา้นคา้และรา้นอาหารมากกวา่ 280 รา้น ทกุทา่น
ที�มาจะไดร้ับประสบการณ์การชอ๊ปปิ�งในรปูแบบใหมท่ี�ไมเ่คยสมัผัสที�ไหนมากอ่น 

 



 

 

  
 
17.30 น. ทําการเช็คอนิโหลดกระเป๋าที� สนามบงิชางง ีอาคารผูโ้ดยสารขาออกที�1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ

ไทย เที�ยวบนิ TG410   
20.50 น. ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิเที�ยวบนิ TG410 
22.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
วันเดนิทาง 

จุดหมายปลายทาง โดยเที�ยวบนิ เวลาออกเดนิทาง เวลาถงึที�หมาย 

17 เมษายน 2563 SIN - BKK TG410 20.50 22.10 
เดนิทางกลบัประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

ราคาหอ้งพักแบบตา่ง ๆ : 

ราคาบาท / ทา่น ทา่นที� 1-2 ทา่นที� 3-4 พักเดี�ยว 
หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง พัก2ทา่น 32,900 - 46,900 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง พัก3-4ทา่น 34,900 27,900 - 
หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง พัก2ทา่น 35,900 - 53,900 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง พัก3-4ทา่น 36,900 28,900 - 
หอ้งพักแบบมรีะเบยีง พัก2ทา่น 36,900 - 56,900 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง พัก3-4ทา่น 40,900 31,900 - 
ตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ที�ทกุครั �งกอ่นทําการจอง หอ้งมจํีานวนจํากดั 

 

 

 

 



 

 

   

Interior stateroom      Ocean view stateroom  Balcony stateroom 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่ง

บนเรอื 

หมายเหต ุ
1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึ�นเรอื 
2. สําหรับเด็กอายตุํ�ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึ�นเรอื 
2. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครั �ง และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยที�ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ, การเปลี�ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที�ยวใหเ้หมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิัยในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาที�ใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี�ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครั �ง 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 4 คนื (ตามแบบหอ้งพักที�ท่านไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิส ์บนเรอื 
5. คา่ตั�วเครื�องบนิชั �นประหยัด กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ สายการบนิไทย 
6. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิสงิคโปร ์- ท่าเรอื – สนามบนิสงิคโปร ์
7. โปรแกรมซติี�ทัวร ์ที�ประเทศสงิคโปร ์รายการเป็นไปตามที�บรษัิทกําหนด 
8. หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย 
9. ทปิไกดแ์ละคนขับรถที�ประเทศสงิคโปร ์

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. อาหารพเิศษที�ท่านสั�งเพิ�มเตมิกับทางเรอื 
2. คา่แพคเกจเครื�องดื�มบนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
3. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝั�งตามเมอืงตา่งๆ ที�เรอืจอด (Shore Excursion) 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื�นๆ เชน่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่าเครื�องดื�ม ฯลฯ 
6. คา่ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 
 
1. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศหรอืต่างประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอน
เฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 
2. การชําระคา่บรกิาร 
2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื�องจาก ราคาโปรโมชั�นมหีอ้งพักในจํานวนจํากัด 
3. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารชําระเงนิ 
3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั�งหมด เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง
อื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลื�อนการเดนิทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่
ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3.3 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุไวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 
สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเที�ยวโดยผดิกฎหมายและในขั �นตอน
การผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึ�นอยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เท่านั�น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่น
เอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดทั้�งสิ�น 
3.4 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ� ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทาง
และวซีา่ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วันกอ่นการ
เดนิทาง 

 ประเทศที�คณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพื�อเขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่
ตัวแทนวางแผนการทอ่งเที�ยวของคณุกอ่นเดนิทางทกุครั �ง 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ  USD  ซึ�งสามารถทํารายการ
ผา่นบัตรเครดติที�ไดล้งทะเบยีนเชื�อมกบับัตร Sea Pass card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 
50,000 บาท หากมคีวามจําเป็นที�จะใชจ้า่ยมากกวา่นี�ตอ้งแจง้และสําแดงกบั
เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงทั �งขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งนําเงนิสด
ขั �นตํ�า 150 USD (รายละเอยีดอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอื
สําราญ) โดยวันกอ่นเรอืจะเทยีบทา่วันสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการทั �งหมด
ใหเ้สร็จสิ�น 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ื�อประกนัการเดนิทาง 
อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 
เวลาทอ้งถิ�น     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิ�นจากทา่เรอืเมอืงแรกที�เดนิทาง ทั �งนี�อาจมกีาร

เปลี�ยนแปลงในแตล่ะวัน ตามเขตน่านนํ�าแตล่ะประเทศ ซึ�งสามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนังสอืพมิพป์ระจําวันบนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ USD   อตัราเทยีบ 31.95 บาท ตอ่ 1 USD 
*ตรวจสอบ ณ เมื�อวันที� วันที� 18 เม.ย. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling 
Rate 
หากทา่นใชบ้ัตรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อัตราแลกเปลี�ยนของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคาร
ปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทีั �งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทั �งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม 
ดังรปู  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ  

 



 

 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ี�หอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ
เวลาเป็นไปตามที�เรอืกําหนด โดยจะมอีาหารทั �งมื�อเชา้ กลางวัน เย็น คํ�าจนถงึดกึ
ใหบ้รกิาร สบัเปลี�ยนกนัตามมื�ออาหารตลอดทั �งวัน หรอืมื�ออาหารเย็นทา่นอาจเลอืก
รับประทานอาหารมื�อเย็นไดท้ี�หอ้งอาหารหลักที�จะมรีะบไุวใ้น Sea Pass card ของทกุ
ทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั 
ทา่นที�ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการ
แสดงรอบหลัง 
** คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิ�มเตมิบน
เรอืสําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมื�ออาหารและราคาที�เรอืกําหนด 

สิ�งที�ตอ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางที�มอีายมุากกวา่ 6 เดอืน 
 เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนื�องจากวันแรกที�ทําการเช็คอนิหนังสอื

เดนิทางตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
 ตั�วลอ่งเรอื 
 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอรม์การลงเรอื 
 เงนิสด/ บัตรเครดติ 
 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุัตเิหต ุ
 ของมคีา่ / อปุกรณ์ที�จําเป็น 
 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิ�งที�ควรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสื�อคลมุกนัหนาว เนื�องจากบน
เรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจําตัว ที�มรีายละเอยีดกํากบั 
 อปกุรณ์อาบนํ�า ของใชส้ว่นตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์
 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ที�ชารจ์แบตเตอรี�

สํารอง 
 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครื�องเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  
 ชดุวา่ยนํ�า 

สิ�งที�ไมอ่นุญาต
ใหน้ําขึ�นและลง
เรอื 

 ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครื�องบนิ 
 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 
 ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นั�น 
 เครื�องดื�มทกุชนดิทั �งที�ม ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนื�อสตัว ์
 อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิ�งผดิกฏหมายทกุชนดิ 



 

 

เครื�องแตง่กาย  การแตง่กายทั �งชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและที�ทา่เรอื
เพื�อรว่มโปรแกรมทรปิกบัทางเรอืที�ไดทํ้ารายการจองไว ้

 หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํ�าที�หอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรอืถอืเป็น
การเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความ
รว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึ�งทางการได ้

 หากเป็นเสน้ทางที�ลอ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวัีนกปัตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิ
ทกุทา่นใหเ้ขา้รว่มงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 

 

ข ั�นตอนการขึ�น–ลง เรอืสําราญ  
1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี� เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดร้ับ Sea Pass 

Card ที�จะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึ�นและลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

    
 

    
 
 
 
2. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผ่านพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางที�สนามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ทางเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นที�สะดวกจะถอื
กระเป่าขึ�นไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก 
โดยสารเครื�องบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมื�อถงึประตเูรอื เจา้หนา้ที�เรอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์
หอ้งพักทา่นรดูกบัเครื�องบันทกึ เพื�อยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี� ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปที�หอ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีี�ข ึ�นเรอืสําราญ กรณุา
ศกึษาจดุซอ้มอพยพหนีภัยฉุกเฉนิที�อยูด่า้นหลังประตหูอ้งพกัของทา่น 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Guest Service 



 

 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืที�ระบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภยั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณ
ดังขึ�น ใหไ้ปตามจดุที�ระบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ที�จะแจง้ใหห้ยบิเสื�อชชูพีที�มพีอดกีบัผูพ้กัใน
หอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ั�นตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 
1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้า่ย ที� Reception เจา้หนา้ที�จะแจง้
ยอดคา่ใชจ้า่ยที�ใชไ้ปทั �งหมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 
**กรณีชําระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลี�ยน ตามเงื�อนไขที�เรอืกําหนด** 
2. กอ่นวันสดุทา้ยที�เรอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี� Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและ
เวลาที�รับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 
 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี� 
เมื�อเรอืเริ�มลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทาง

เรอืจะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครื�อง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบัเครื�องอื�น
ได ้

สงวนสทิธิ�อัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลี�ยนแปลง กรณุาเช็คราคาที�แน่นอนอกีครั �งกบัเจา้หนา้ที�บนเรอื 
(สญัญาณบางพื�นที�อาจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 



 

 

 

  
กรณีที�ทา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิที�ใหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศที�เดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝั�งซึ�งสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวันที�เรอืลอ่ง
น่านนํ�าสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนี�ได ้

 


