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SPHZ-C1 (ทวัร)์ RESORT WORLD CRUISE  (กวัลา-สงิคโปร)์  

 

(ทัวรเ์ตม็รูปแบบเทีย่วมาเลเซีย-สิงคโปร-์เรือส าราญ) 
RESORT WORLD CRUISE  

 
กัวลาลัมเปอร(์มาเลเซยี)-สิงคโปร-์กัวลาลัมเปอร(์มาเลเซยี) 4 วัน 3 คนื 

เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) 
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SPHZ-C1 (ทวัร)์ RESORT WORLD CRUISE  (กวัลา-สงิคโปร)์  

 
ความพเิศษของรายการ 

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลบัแลว้ น า้หนกักระเป๋า 30 กก. มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง 

⧫ รถรบั/สง่สนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR MALAYSIA (กัวลาลัมเปอร)์ 
⧫ มีไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรด์แูลอ  านวยความสะดวก  
⧫ รวมประกนัภยัการเดินทาง  

 โปรดดูราคาและไฟลท์บินทีต่ารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 

 
พีเรียดเดินทาง :  

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 –  มาเลเซยี - กัวลาลัมเปอร ์  (D) 
11.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมี
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
14.15 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เท่ียวบินท่ี MH789 มีอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริการบนเคร่ือง 

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอรต์ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันท่ีเดินทาง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบียน Pre-Departrue Form  
17.30 น.  เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

เรยีบรอ้ย 

ค า่    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH 
โรงแรมทีพ่ัก โรงแรม DAYS HOTEL / IBIS STYLE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วันสอง ท่าเรือ พอรต์คลัง - ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศ สิงคโปร ์  (-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ พอรต์คลัง  

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

จากนัน้น  าท่านเช็คอินขึน้เรอืส  าราญ RESORT WORLD CRUISE  สรา้งขึน้ และน าลงทะเลลอ่งใน ปี 2016 มีความใหญ่โต
ถงึ 150,659 ตนั มีความสงูถงึ 18 ชัน้และจผุูโ้ดยสารทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรอือีก 1,925 คน มีจ  านวนหอ้งพกัทัง้หมด 
1,674 หอ้งและ หอ้งพกัแบบสวีท 142 หอ้ง เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทกุระดบันอกจากความใหญ่และ
ความจแุบบอลงัการแลว้ ยงัมาพรอ้มกบัความบนัเทิงและรา้นอาหารมากมายใหคุ้ณไดล้ิม้ลองแบบนบัไม่ถว้นเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจดุรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึง 
เป็นหน่ึงในกฎการเดินเรือสากลโดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจดุรวมพลตามท่ี 

ก าหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่าน***  
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11.30  น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน า้สากล มุ่งสู่ประเทศสิงคโปร ์***** 
 
เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหารหลกั จากท่ีโชวอ์ยู่บนบตัร Cruise Card ของท่าน หรือเลือก 

รบัประทานท่ีหอ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาติ ไดต้ามอธัยาศยั หลงัจากนัน้ชมการแสดงท่ีหอ้งโชวห์ลกั  
(ท่านท่ีจะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะท่ี Box Office ซึ่งตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรีสดตามบาร์
ตา่งๆทั่วทัง้ล  าเรือ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

***Casino จะเร่ิมให้บริการหลัง 24.00 น. ของวันทีท่ าการ CHECK IN *** 
คาสิโน บนเรือส าราญ ให้บริการหลังจากเรือออกเดนิทาง และจะหยุดให้บริการเมื่อเรือจอด 

*ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระไดต้าม หอ้งอาหารท่ีเรือเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี*้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึ่งตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส  าราญ 
 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตัง้อยูท่ี่ชัน้ 7 และ ชัน้ 8 
ของเรือ 
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***  ชมการแสดงโชวท์ีห้่องโชวห์ลักช้ัน 7 ซึง่จะโชวส์องรอบด้วยกันคอื 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

 

วันสาม ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์- ท่าเรือ พอรต์คลัง      (-) 

.......... น. รับประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอาหารของเรือส  าราญ 
กิจกรรมตา่งๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบใุนรายการ NAVIGATOR) 

10.00 น. เรือจอดเทยีบท่าทีท่่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศ สิงคโปร ์ส  าหรบัท่านท่ีท าการจองทวัร์
บนฝ่ังกบัทางเรือ พนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานท่ีนดัพบบนเรือ  สว่นท่านท่ีสะดวกเดินทาง
ท่องเท่ียวเองสามารถ ลงจากเรือหลงัเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ มารีน่า เบยจ์ะมีบริการ แท๊กซ่ี 
จากท่าเรือเขา้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ท่านใดท่ีไมล่งจากเรือสามารถสนกุกบักิจกรรมตา่งๆท่ีทางเรือเตรียมไวใ้ห้
ตลอดทัง้วนัโดยสามารถดไูดจ้าก Dream Daily ตารางกิจกรรมท่ีท่านจะไดร้บัในแตล่ะวนัท่ีหอ้งพกัของท่าน 
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20.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร ์ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ 

หอ้งอาหารหลกัท่ีแสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 
20.00 น. หลงัจากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เรือจะมีใบแจ้ง สถานทีแ่ละเวลาทีห้่องพักของท่านเพือ่ให้ท่านรับหนังสือเดินทางคนื 

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือใหท้่านในหอ้งพกัของท่าน ใหท้่านน า 
  กระเป๋าเดินทางของท่านวางไวห้นา้หอ้งเพ่ือใหพ้นกังานน าลงไปท่ีท่าเรือในวนัรุง่ขึน้   

(สิ่งของท่ีท่านจ าเป็นตอ้งใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะถือ
กระเป๋าเดินทางลงดว้ยตนเองไม ่ จ าเป็นตอ้งวางไวท่ี้หนา้หอ้งพกั ** 

 
วันสี่ ท่าเรือ พอรต์คลัง – ชมเมืองหลวงของมาเลเซยี - มัสยดิอาเหม็ด - พระราชวังอสิตันน่า ไนการ่า – 

เมอรเ์ดก้าสแควร ์- กรุงเทพฯ         (-) 

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

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือพอรต์คลงั ประเทศมาเลเซีย หลงัจากทุกท่านลงจากเรือจะผา่น พิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและรบักระเป๋าเดินทางของท่านดา้นลา่งหลงัจากนัน้  

** กรุณาตรวจสอบสมัภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

น าท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองท่ีตัง้ขึน้ท่ี
บริเวณท่ีแม่น  า้ 2 สายตดักนั น าท่านผา่นชม มัสยดิอาเหม็ด 
เก่าแก่และสวยท่ีสดุในมาเลเซีย น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ 
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า  ท่ีประทับของสมเด็จพระ
รามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสลุต่าน อบัดลุ ซามดั 
ท่ีปัจจบุนัเป็นสถานท่ีของทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั เมอร์
เดก้าสแควร ์ซึ่งเป็นจัตรุสัท่ีร  าลึกถึงวนัท่ีมาเลเซียไดฉ้ลอง
เอกราชพน้จากประเทศในเครืองจกัรภพ 

น าคณะแวะเลือกซือ้ชอ็กโกแลต OTOP ในโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสดุในมาเลเซีย 
จากนั้นอิสระใหท้่านไดช้็อปป้ิงท่ีห้าง MITSUI OUTLET พบกนัสินคา้ลดราคามากมาย 50-70 % แบรนดช์ั้นน ากวา่ 50 แบ
รนด ์(หากมีเวลาเหลือ) 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร ์

15.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที ่MH782 มีอาหาร
และเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 
16.15 น.  เดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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              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 
 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการ
ปรับเปลีย่นราคา หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบินหรือการเปลีย่นแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ี

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
**ส าคัญมาก ** 
 กรณีผู้เดินทางเคยติดโควคิ และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทัวรท์ราบก่อนลงทะเบยีน 
 หากเคยเข้าสิงคโปรด้์วยชือ่เก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบยีน 

 

 

 

**** โปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก **** 
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*** เข้าพักเป็นท่านท่ี 3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ *** 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 7,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท  

*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจา้หน้าท่ีจองทัวร ์/ ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง***  

อัตรานีร้วม   

 ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์รวมน า้หนกักระเป๋า 30 กก. 
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (บนเรือ 2 คืน+ท่ี KUL 1 คืน) 
 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหวา่งวนั

เดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 

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

วันท่ีเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ เดก็อายุ6เดอืน

7วัน – 2ปี 

พักเดี่ยว 

Inside Balcony Inside Balcony 

วันท่ี 28-31 ตุลาคม 2565 
22,999. – 

15,999.- 

27,999.- 

20,999.- 
5,500.- 

+7,900.- +10,900.- 

วันท่ี 11-14 พฤศจกิายน 2565 
23,999. – 

21,999.- 

28,999.- 

26,999.- 
5,500.- 

+7,900.- +10,900.- 

วันท่ี 02-05 ธันวาคม 2565 
23,999. –
21,999.- 

28,999.- 
26,999.- 

5,500.- +7,900.- +10,900.- 

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

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

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

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

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



9 

SPHZ-C1 (ทวัร)์ RESORT WORLD CRUISE  (กวัลา-สงิคโปร)์  
 ค่าภาษีท่าเรอื PORT CHARGE 
 

อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขบัรถเหมาจา่ยท่านละ 700 บาท ช าระทีส่นามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์
ตามความพงึพอใจ) 

 คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น คา่ซักรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
 ไมร่วมคา่ทิป (GRATUITY ON BOARD) 29 USD ตอ่คนตอ่ทริป ส  าหรบัหอ้ง Inside, Balcony 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
 เอกสารวคัซีนจากแอปหมอพรอ้มหรอือื่นๆ  

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าต๋ัวเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคนืเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการที่

ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจา่ย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไมส่ามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด 

ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บั
ท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทระบใุน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหตุ 

 หากคณะเดินทางไมถ่ึง 10 ท่านคืนเงินเตม็จ านวน 
 ส าหรบัผูม้ีครรภ ์กรณีอายคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดาห ์ไมอ่นญุาตใหข้ึน้เรือ 
 ส าหรบัเดก็อายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ไมอ่นญุาตใหข้ึน้เรือ  
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 หากมีเหตสุุดวิสัยอนัเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หัก
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักท่ีลูกคา้ระบุตอนจองทัวร ์ทางบริษัทจะ Request ให้ทางเรือตามขัน้ตอน ใน
บางครัง้เรืออาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แตท่างบริษัทยืนยนัวา่จะเพียงพอตอ่จ านวนลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN  
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพ่ิม ตามเง่ือนไขของโรงแรมท่ี
จอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง
ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถ่ึง 15 ท่าน การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการ
คืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้  าระเงินมดัจ  าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระ
ผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช  าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไข
ตา่งๆ 

 บริษัทฯไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม ลอ่งเรอืส  าราญ RESORT WORLD CRUISE 

ศลุกากร ประเทศสงิคโปร ์อนญุาต ใหน้  า บหุรี่ 1 ซอง/ท่าน และสรุา 1 ลติร / ท่าน เขา้ประเทศ และไม่อนญุาตใหน้  า
หมากฝร่ังเขา้ประเทศ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบจะถูกยดึทนัที  และหา้มน าสิ่งของผิดกฎหมายเขา้ประเทศมี
บทลงโทษที่แรงมาก 

บัตรเดรคิต การใชจ้่ายบนเรอืส  าราญสว่นใหญ่ใชจ้่ายเป็นเงินสกลุ SGD  ซึ่งสามารถท ารายการผ่านบตัรเครดิตที่ได้
ลงทะเบียนเชื่อมกบับตัร Cruise card ก่อนเดินทางได ้

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

เวลาท้องถิน่     เวลาบนเรอืจะใชเ้วลาทอ้งถ่ินจากท่าเรอืเมืองแรกที่เดินทาง ทัง้นีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวนั ตามเขต
น่านน า้แต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจ้ากหนงัสอืพิมพป์ระจ าวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื 
(เวลาทอ้งถ่ินของสงิคโปรเ์รว็กว่าประเทศไทย1ชั่วโมง) 

http://www.cnn.com/weather
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สกุลเงนิ   อตัราแลกเปลี่ยนประมาณ 26.00=1 เหรยีญสิงคโปรด์อลลา่ร ์ ท่านสามารถแลกเงินไดท้ี่แหล่งแลกเงินทั่วไป 

หรอืแลกไดท้ี่สนามบิน 

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

 
 
 

  ภาษา บนเรอืส  าราญสว่นใหญ่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  น ้าดื่ม บนเรอืมีบริการน า้ด่ืมใหใ้นหอ้งพกัฟร ี2 ขวด/วนั 

  อาหาร ทกุท่านสามารถรบัประทานอาหารไดท้ี่หอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่เรอื
ก  าหนด โดยจะมีอาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั เย็น ค ่าจนถงึดึกใหบ้ริการ สบัเปลี่ยนกนัตามมือ้อาหารตลอดทัง้วนั 
หรอืมือ้อาหารเย็นท่านอาจเลอืกรบัประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ี่หอ้งอาหารหลกัที่จะมีระบไุวใ้น cruise card 
ของทกุท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ท่านที่ทาน
อาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลงั 
** ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในสว่นของหอ้งอาหารพิเศษทลกูค้าตอ้งท าการจองเพิ่มเติมบนเรอืส  าราญ ค่าใชจ้่าย
เป็นไปตามมือ้อาหารและราคาที่เรอืก  าหนด 

สิ่งท่ีต้องเตรียม  ยาประจ าตวั ส  าหรบัท่านที่มีโรคประจ า ควรน ายาติดตัวไปดว้ย ส  าหรบัยาสามัญ หวัหนา้ทวัรจ์ะเตรยีมไป
ใหบ้รกิาร 

 อปกุรณอ์าบน า้ ของใชส้ว่นตัว,ชดุว่านน า้ส  าหรบัท่านที่จะเลน่น  า้   

 Universal adaptor, สายชารท์โทรศพัท  ์

 การเตีรยมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอปุกรณต่์างๆไปใหพ้อเพียง เพราะที่ต่างประเทสราคาแพง หรอื
คณุภาพไม่ดี 

สิ่งท่ีไม่อนุญาตให้น า
ขึน้และลงเรือ 

 ทางเรอืใชม้าตรการตามหลกัเดียวกนักบัเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุม่เกิน 100 มิลลิลติร 

 Power Bank น  าใสก่ระเป๋าพกพาเท่านัน้ หา้มน าโหลดลงกระเป๋าเดินทาง 

 เครื่องด่ืมทกุชนิดทัง้ที่มี และไม่มีแอลกอฮอล ์

 ของสด เช่น ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว์ 

 อาวธุ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทกุชนิด 
เคร่ืองแต่งกาย  หากท่านจะเขา้รบัประทานอาหารค ่าที่หอ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนียมเรอืถือเป็นการเชิญทานอาหาร

เหมือนไปรบัประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจึงขอความรว่มมือท่านแต่งกายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยหรอื
กึ่งทางการได ้

 เสือ้ผา้ที่เตรยีมไวส้  าหรบัเดินทาง ควรเตรียมเสือ้ผา้สบายๆรองเทา้สวมใส่สบาย แว่นกนัแดด รม่พบัประ
เปาเดินทางน า้หนกัไม่ควรเกิน 20 กิโลกรมัต่อ1 ท่าน หากน า้หนกัเกินกว่าที่กะหนดไว ้ทางเรอืจะเรยีกเก็บ
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ค่าน า้หนกัเพิ่มประมานกิโลกรมัละ 20 SDG ขึน้อยู่กบัขอ้งบงัคบัของเรอื ณ วนัเดินทาง ควรตรวจดปู้าย
ชื่อทกุครัง้ เนื่องจากการสง่กระเป๋าไปตามหอ้งพักจะดปู้ายผูกกระเป๋าเป็นหลกั 

 

 
 
  
 

ขัน้ตอนการขึน้–ลง เรือส าราญ  
1. เดินทางถงึอาคารผูโ้ดยสารท่าเรอืแรก น  าพาสปอรต์ เช็คอินไดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน ท่านจะไดร้บั Cruise Card ที่จะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพกั 

ใชเ้ป็นเครดิตการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในท่าเรอืถัดๆไป  

 
หากกรณีการด์สูญหายกรุณาติดต่อแจ้งทาง Reception 

2. น าสมัภาระ ผ่านพิธีการเอ็กซเรย ์เช่นเดียวกบัการเดินทางที่สนามบิน เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ทางเรอืล  าเลียงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทกุท่าน 
หรอืท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล  าเลียงสมัภาระสูห่อ้งพักของท่าน)  

3. น าพาสปอรต์ ใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เช่นเดียวกบัการเดินทางออก โดยสาร 
4. เมื่อถงึประตเูรอื เจา้หนา้ที่เรอืจะเก็บพาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคืนในวนัเดินทางกลบั พรอ้มน าการด์หอ้งพกัท่านรูดกบัเครื่องบนัทึก เพื่อ

ยืนยนัว่าท่านไดเ้ป็นผูร้ว่มเดินทางในทรปินี ้ของเรอืส  าราญ 
5. สามารถไปที่หอ้งพกัของท่านไดท้นัที หรอืจะใหบ้ริการหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทนัทีที่ขึน้เรอืส  าราญ กรุณาศกึษาจดุซอ้มอพยพหนีภัยฉุกเฉินที่

อยู่ดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน 
6. ก่อนเรอืจะออกเดินทาง จะมีการซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะมีสญัญาณดงัขึน้ ใหไ้ปตามจุดที่ระบไุวใ้น Cruise Card โดย

เจา้หนา้ที่จะแจง้ใหห้ยิบเสือ้ชชูีพที่มีพอดีกบัผูพ้ักในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไม่แลว้แต่กรณีไป 
ขัน้ตอนการช าระค่าใช้จา่ย และรับพาสปอรต์คืน 

 
1. คืนสดุทา้ยของการเดินทาง น  าคียก์ารด์หอ้งพักของท่าน แจง้ช  าระค่าใชจ้่าย ที่ Reception จากนัน้เจา้หนา้ที่จะแจง้ยอดค่าใชจ้่ายที่ใชไ้ป
ทัง้หมดซึ่ง ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรอืบตัรเครดิต 
**กรณีช าระบตัรเครดิต อตัราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรอืก  าหนด** 
 

1. ก่อนวนัสดุทา้ยที่เรอืส  าราญจะเทียบท่า ท่านสามารถแจง้รบัพาสปอรต์ไดท้ี่ Reception หรอืทางเรอืจะมีแจง้จดุและเวลาที่รบัหนงัสอื
เดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

 
กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จา่ยดังนี้ 
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เมื่อเรอืเริ่มลอ่งออกจากท่าเรอื สญัญาณโทรศพัท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะมี WIFI แบบ Satellite 

ใหบ้รกิาร อตัราค่าบรกิาร 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชรส์ญัญาณกบัเครื่องอื่นได้ 
สงวนสทิธ์ิอตัราค่าบรกิารอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครัง้กบัเจา้หนา้ที่บนเรอื (สญัญาณบางพืน้ที่อาจไม่

เสถียร สว่นใหญ่บรเิวณหอ้งอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญัญาณมากกว่าในหอ้งพกั) 
กรณีที่ท่านเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซิมที่ใหบ้รกิารสญัญาณอินเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที่เดินทาง โดยวนัปกติเรือ

จะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึ่งสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางช่วงแต่หากเป็นวนัที่เรอืลอ่งน่านน า้สากลจะไม่สามารถใชง้านในลกัษณะนีไ้ด้ 
 

 


