
 

 

Navigator of the Seas 
 

4 Nights Bahamas 

Miami,Florida - Nassau - Cococay – (Bahamas) 

 

    

09 - 13 กนัยายน 2562 



 
‘ 

 
Port of Miami 
PIER TERMINAL: i – Dodge Island1015 N. America WayMiami, FL 33132 

**จากสนามบนิ Miami International Airport มาท่าเรือไมอามน่ีาใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
20 นาท ี
 
ไมแอม ีเป็นเมอืงสําคัญเมอืงหนึUงทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องรัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา บนอา่ว
บสิเคยน์ ไมแอมเีป็นศนูยก์ลางของธรุกจิ, การเงนิ, การสืUอสาร, บนัเทงิ, ศลิปะ, และการคา้
นานาชาต ิ เป็นทีUตัง̀สํานักงานใหญ่ของบรษัิท, ธนาคาร, และสถานีโทรทัศน ์อกีทัง̀ยังเป็น
ศนูยก์ลางนานาชาตใินธรุกจิบนัเทงิ, แฟชัUน ทา่เรอืไมแอมนัีบเป็นศนูยก์ลางของธรุกจิเรอืสาํราญ
ของโลก 

 
 
01.30 PM ทําการเช็ค-อนิ โหลดกระเป๋า  
                   เมืUอทา่น ไดผ้่านขัน̀ตอนการเช็คอนิขึน̀เรอื เพืUอเขา้หอ้งพัก  ของทา่นแลว้ ** เตรยีมตัว เขา้ร่วมฟัง

การสาธติระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนทีUระบไุวใ้นบัตร  Sea Pass    กรุณา
เช็คเวลาทีUแน่นอนจาก ประกาศบนเรอือกีครัง̀ **เรอืสําราญเริUมตน้ออกจากทา่เรอืเดนิทางสูน่่านน̀ํา
สากล   สดุสนุกกบักจิกรรมหลากหลายทีUมใีหท้า่นเลอืก และโชวส์ดุอลังการ อาหารการกนิมบีรกิาร 

วนัที� 1      สหรัฐอเมรกิา (ทา่เรอื ไมอาม,ีฟลอรดิา)  



24ชัUวโมง และกจิกรรมอืUนๆอกีมากมาย และชอ้ปป̀ิงสนิคา้ Duty Free ราคาถูก ** ทา่นสามารถ
ตดิตามกจิกรรมตา่งๆของเรอืไดท้างนติยสาร Cruise Compass ทีUจะวางอยูใ่นหอ้งของทา่นทกุวัน 

                    
04.30 น. เรอืล่องออกจากทา่เรือ ไมอามีU ฟลอรดิา้ประเทศ สหรัฐอเมรกิา 

(ทา่นควรมาถงึทา่เรอืเพืUอเชค็อนิเขา้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัUวโมง)  
 
หอ้งอาหารพรอ้มบรกิาร 

 
** หอ้งอาหาร Main Dining หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึUงตัง̀อยู่ทีUชัน̀ 3 – 4 – 5 ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึUงตัง̀อยู่ บนชัน̀ 11 ของเรอืสําราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีUบรกิารขนมทานเล่นและเครืUองดืUม ชากาแฟ ซึUงตัง̀อยูท่ีUชัน̀ 5  

 

 

 

 

 

 



 

เชา้ กลางวัน เย็น   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีUเรือเตรยีมไวใ้ห ้ ดงันี ̀
 
** หอ้งอาหาร Main Dining หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึUงตัง̀อยู่ทีUชัน̀ 3 - 4 -5 ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึUงตัง̀อยู่ บนชัน̀ 11 ของเรอืสําราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีUบรกิารขนมทานเล่นและเครืUองดืUม ชากาแฟ ซึUงตัง̀อยูท่ีUชัน̀ 5  

 
 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย่างเต็มทีUไดจ้ากกจิกรรมทีUจัดขึน̀ตัง̀แตเ่ชา้ 
จรดคํUา ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกาํลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีUหอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีUจัดเครืUองเลน่ไว ้
พรอ้มสําหรับผูท้ีUตอ้งการเสีUยงโชค, หรอืทา่นทีUตอ้งการพักผ่อนสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน̀ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ 
แชส่ระจากชุชีU, สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีUชอบกจิกรรมน่าตืUนเตน้สามารถ เล่นเครืUองเลน่ไมว่า่จะเป็นFlow 
Rider, Ice Skate และอืUนๆได ้
 

  
 
08.00 AM เรอืจอดเทยีบทา่ ทีU ทา่เรอื Nassau เกาะ New Providence  , ประเทศ บาฮามาส 

         ประเทศบาฮามาส (อังกฤษ: The Bahamas) หรอืชืUอทางการวา่ เครอืรัฐบาฮามาส (อังกฤษ:  
 Commonwealth of the Bahamas) เป็นประเทศตัง̀อยูใ่นมหาสมทุรแอตแลนตกิ ทางตะวันออก 
 ของรัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา อยูท่างตอนเหนือของประเทศควิบาและทะเลแครบิเบยีน ชืUอของ 
 ประเทศมาจากคํานภาษาสเปนว่า "บาคามาร"์ (baja mar) มคีวามหมายวา่ "ทะเลน̀ําตืน̀"  
 เศรษฐกจิของประเทศมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจดีพี ีมาจากธรุกจิการทอ่งเทีUยว สว่นทีUเหลอืมาจาก 
 อตุสาหกรรมการเกษตร บาฮามาส ตัง̀อยู่ในมหาสมทุรแอนแลนตกิ ทะเลแครบิเบยีน เป็นประเทศ 
 หมู่เกาะทีUมเีกาะรวมกันมากกวา่ 700 เกาะ โดยมเีมอืงหลวงชืUอวา่ Nassau ตัง̀อยู่บนเกาะทีUมชีืUอว่า  
 New Providence 

สําหรับทา่นทีUตอ้งการจองทวัรบ์นฝัUงกบัทางเรอื shore excursions พนักงานจะแจง้เวลาออกจาก 
เรอืและ   สถานทีUนัดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีUสะดวกเดนิทางทอ่งเทีUยวเองสามารถลงจากเรอื หลัง 
เวลาเรอืจอด 1 ชัUวโมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลับถงึเรอืกอ่น 1 ชม 

 

09.00 PM เรอืออกจากทา่เรอื Nassau เกาะ New Providence  , ประเทศ บาฮามาส 

 

 

 

วนัที� 2    นัสเซา เกาะ New Providence  , ประเทศ บาฮามาส (จอดเทยีบทา่) 



 

 

เชา้,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารทีUทางเรอืไดจั้ดใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร Main Dining หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึUงตัง̀อยู่ทีUชัน̀ 3 - 4- 5 ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึUงตัง̀อยู่ บนชัน̀ 11 ของเรอืสําราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีUบรกิารขนมทานเล่นและเครืUองดืUม ชากาแฟ ซึUงตัง̀อยูท่ีUชัน̀ 5  

 
ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย่างเต็มทีUไดจ้ากกจิกรรมทีUจัดขึน̀ตัง̀แตเ่ชา้ 
จรดคํUา ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกาํลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีUหอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีU
จัดเครืUองเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีUตอ้งการเสีUยงโชค, หรอืทา่นทีUตอ้งการพักผ่อนสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระน̀ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชีU, สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีUชอบกจิกรรมน่า
ตืUนเตน้สามารถ เล่นเครืUองเลน่ไมว่า่จะเป็นFlow Rider, Ice Skate และอืUนๆได ้

 
 

 
 

07.00 AM   เรอืจอดเทยีบทา่ เกาะ โคโคเค ประเทศ บาฮามาส  
   สําหรับทา่นทีUตอ้งการจองทวัรบ์นฝัUงกบัทางเรอื shore excursions พนักงานจะแจง้ 
   เวลาออกจากเรอืและ   สถานทีUนัดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีUสะดวกเดนิทางทอ่งเทีUยวเอง 

สามารถลงจากเรอื หลังเวลาเรอืจอด 1 ชัUวโมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรุณากลับถงึเรอืกอ่น 
1 ชัUวโมง 
 
เกาะสว่นตัวใน ประเทศ บาฮามาส สรา้งโดยบรษัิทเรอื Royal Caribbean International 
ดว้ยงบราว 7,000 ลา้นบาท ภายในจะเป็นสวนน̀ําขนาดใหญ่  มหีลายโซนใหท้า่นไดส้นุก 
ตืUนตาตืUนใจ 
 

 

05.00 PM   เรอืออกจาก ทา่เรอื เกาะ โคโคเค ประเทศ บาฮามาส 

 

วนัที� 3       เกาะ โคโคเค ประเทศ บาฮามาส 



 

 
เชา้ กลางวัน เย็น    ทา่นสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีUเรอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังน̀ี 
 
** หอ้งอาหาร Main Dining หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึUงตัง̀อยู่ทีUชัน̀ 3 -4-5 ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึUงตัง̀อยู่ บนชัน̀ 11 ของเรอืสําราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีUบรกิารขนมทานเล่นและเครืUองดืUม ชากาแฟ ซึUงตัง̀อยูท่ีUชัน̀ 5  

 
วันน̀ี เรอืสําราญ  จะล่องทะเลตลอดทัง̀วัน   ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิ              
เพลนิอย่างเต็มทีUไดจ้ากกจิกรรมทีUจัดขึน̀ตัง̀แตเ่ชา้จรดคํUา ไม่วา่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกาย
ตอนเชา้, อาหารเชา้ทีUหอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินทีUจัดเครืUองเล่นไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีUตอ้งการเสีUยง
โชค, หรอืทา่นทีUตอ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน̀ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชีU, 
สาํหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีUชอบกจิกรรมน่าตืUนเตน้สามารถ เล่นเครืUองเลน่ไมว่า่จะเป็นFlow 
Rider, Ice Skate และอืUนๆได ้

 
 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานที�และเวลาที�หอ้งพกัของทา่นเพื�อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

 

 

 วนัที� 4      ลอ่งน่านน̀ําสากล 



 
 

  

เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีUเรอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดงันี ̀

 
** หอ้งอาหาร Main Dining หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึUงตัง̀อยู่ทีUชัน̀ 3 – 4 – 5  ของเรอื 
** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึUงตัง̀อยู่ บนชัน̀ 11 ของเรอืสําราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีUบรกิารขนมทานเล่นและเครืUองดืUม ชากาแฟ ซึUงตัง̀อยูท่ีUชัน̀ 5  

 
06.00 AM เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื ทา่เรอื ไมอาม,ีฟลอรดิา 
    

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง 
 ของทา่นดา้นลา่งเดนิทางกลับสวัสดภิาพ 

 

ชนดิหอ้งพกั หอ้งพกั 2 ทา่น 
ราคาตอ่ทา่น 
(ราคาพเิศษ) 

หอ้งพักแบบ 
Interior  

ไมม่หีนา้ตา่ง 

 
17,888 

**ตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ทีUทกุครัง̀กอ่นทําการจองหอ้งมจํีานวนจํากดั** 

 

หอ้งพักแบบ Interior  / ไมม่หีนา้ตา่ง 

 วนัที� 5       สหรัฐอเมรกิา (ทา่เรอื ไมอาม,ีฟลอรดิา)  



เง ื�อนไขการจอง 
1. ชําระเต็มจาํนวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิXในการเปลี�ยนแปลงราคา ท ัZงนีZข ึZนอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจาํนวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ
1. สาํหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ ึน̀เรอื 
2. สาํหรับเด็กอายุตํUากวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ ึน̀เรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง̀ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวันเดนิทางกลบั 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิzทีUจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีUกองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิzในการทีUจะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีUทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีUยวบนิ, การเปลีUยนแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีUยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิzในการเปลีUยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีUยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิzในการเปลีUยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาทีUใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีUยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง̀ 

อตัราคา่บรกิารนีZรวม 
1. หอ้งพักบนเรอืสาํราญ 4 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีUทา่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสาํราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิส ์บนเรอื  

 อตัราคา่บรกิารนีZไมร่วม 
1. อาหารพเิศษทีUทา่นสัUงเพิUมเตมิกับทางเรอื 
2. คา่แพคเกจเครืUองดืUมบนเรอืสาํราญ / คา่คา่แพคเกจ WIFI 
3. ทวัรเ์สรมิบนฝัUงตามเมอืงตา่งๆ ทีUเรอืจอด (Shore Excursion) 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรบัชาวตา่งชาต ิ
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืUนๆ เชน่ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครืUองดืUม ฯลฯ 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิUม 7% และภาษีหกั ณ ทีUจ่าย 3% 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 
1. ในกรณีทีUลกูคา้ตอ้งออกตั|วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีUของบรษัิทฯเพืUอเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์
เดนิทางกอ่นทกุครัง̀ มฉิะนัน̀ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง̀ส ิน̀ 
2. การชาํระคา่บรกิาร 
2.1 กรณุาชําระเตม็จํานวนเนืUองจาก ราคาโปรโมชัUนมหีอ้งพักในจํานวนจํากดั 
3. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารชําระเงนิ 
3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิz เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง̀หมด เนืUองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืUน
ทีUเดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีUเกดิจากการยกเลกิของทา่น 
3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึUงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลืUอนการเดนิทางของ
ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง̀นี`ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีUไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั|วเครืUองบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีU
สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืUนๆทีUเกดิขึน̀ตามจรงิ ในกรณีทีUไมส่ามารถเดนิทางได ้
3.3 กรณีทีUกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง̀กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีUระบไุวใ้นรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzทีUจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง̀ส ิน̀ 
สาํคญั!! บรษัิท ทําธุรกจิเพืUอการทอ่งเทีUยวเทา่นัน̀ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีUยวโดยผดิกฎหมายและในขัน̀ตอนการ
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน̀อยูกั่บการพจิารณาของเจา้หนา้ทีUเทา่นัน̀ ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง 
ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง̀สิน̀ 
3.4 เมืUอทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึUง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิz 
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง̀ส ิน̀ 



 

 

 

หนงัสอืเดนิทาง
และวซี่า 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วันกอ่นการ
เดนิทาง 

 ประเทศทีUคณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพืUอเขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน
วางแผนการทอ่งเทีUยวของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง̀ 

บตัรเดรคติ การใชจ่้ายบนเรอืสําราญสว่นใหญ่ใชจ่้ายเป็นเงนิสกลุ  USD  ซึUงสามารถทํารายการผา่น
บตัรเครดติทีUไดล้งทะเบยีนเชืUอมกบับัตร Sea Pass card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 
บาท หากมคีวามจําเป็นทีUจะใชจ่้ายมากกว่าน̀ีตอ้งแจง้และสําแดงกับเจา้หนา้ทีUตรวจคน
เขา้เมอืงทัง̀ขาเขา้และขาออก โดยการใชจ่้ายบนเรอืตอ้งนําเงนิสดขัน̀ตํUา 150 USD 
(รายละเอยีดอาจมกีารเปลีUยนแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวันกอ่นเรอื
จะเทยีบทา่วันสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการทัง̀หมดใหเ้สร็จสิน̀ 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ือ̀ประกนัการเดนิทาง 

อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

เวลาทอ้งถิ�น     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิUนจากทา่เรอืเมอืงแรกทีUเดนิทาง ทัง̀น̀ีอาจมกีาร
เปลีUยนแปลงในแต่ละวัน ตามเขตน่านน̀ําแตล่ะประเทศ ซึUงสามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนังสอืพมิพป์ระจําวันบนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญ่ใชส้กลุเงนิ USD   อตัราเทยีบ 31.95 บาท ตอ่ 1 USD 
*ตรวจสอบ ณ เมืUอวันทีU วันทีU 18 เม.ย. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชาํระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีUยนของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัีง̀กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง̀แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดัง
รูป  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีUหอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ
เวลาเป็นไปตามทีUเรอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัง̀มือ̀เชา้ กลางวัน เย็น คํUาจนถงึดกึ
ใหบ้รกิาร สับเปลีUยนกนัตามมือ̀อาหารตลอดทัง̀วัน หรอืมือ̀อาหารเย็นทา่นอาจเลอืก
รับประทานอาหารมือ̀เย็นไดท้ีUหอ้งอาหารหลักทีUจะมรีะบไุวใ้น Sea Pass card ของทกุ
ทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั 
ทา่นทีUทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการ

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ  



แสดงรอบหลงั 
** คา่ใชจ้า่ยเพิUมเตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลูกคา้ตอ้งทําการจองเพิUมเตมิบน
เรอืสําราญ คา่ใชจ่้ายเป็นไปตามมือ̀อาหารและราคาทีUเรอืกําหนด 

สิ�งที�ตอ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีUมอีายมุากกว่า 6 เดอืน 
 เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนืUองจากวันแรกทีUทําการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตวัจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
 ตั|วลอ่งเรอื 
 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอรม์การลงเรอื 
 เงนิสด/ บัตรเครดติ 
 กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกนัอบัุตเิหตุ 
 ของมคีา่ / อุปกรณ์ทีUจําเป็น 
 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ�งที�ควรเตรยีม  แว่นตา, แว่นกนัแดด, ร่ม, หมวก, ครมีกนัแดด และเสือ̀คลมุกนัหนาว เนืUองจากบน
เรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจําตัว ทีUมรีายละเอยีดกาํกับ 
 อปกุรณ์อาบน̀ํา ของใชส้ว่นตวั   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์
 ปกรณอ์เิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถ่ายรูป และ memory card, ทีUชารจ์แบตเตอรีUสาํรอง 
 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
 หนังสอือ่านเลน่ระหวา่งพักผ่อน, เครืUองเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  
 ชดุวา่ยน̀ํา 

สิ�งที�ไมอ่นญุาต
ใหน้ําข ึZนและลง
เรอื 

 ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครืUองบนิ 
 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติร 
 ตวัสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน̀ 
 เครืUองดืUมทกุชนดิทัง̀ทีUม ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ̀สตัว ์
 อาวุธ ของมคีม สารเสพตดิ และสิUงผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครื�องแตง่กาย  การแตง่กายทัง̀ชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและทีUทา่เรอื
เพืUอร่วมโปรแกรมทรปิกับทางเรอืทีUไดทํ้ารายการจองไว ้

 หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํUาทีUหอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการ
เชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความร่วมมอื
ทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึUงทางการได ้

 หากเป็นเสน้ทางทีUลอ่งเรอืมากกว่า 5 คนื จะมวัีนกัปตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิทกุ
ทา่นใหเ้ขา้ร่วมงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 

  



 

 

ข ัZนตอนการขึZน–ลง เรอืสาํราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ีU เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดรั้บ Sea Pass 

Card ทีUจะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน̀และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

       

 

 

2. นําสัมภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีUสนามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพืUอใหเ้จา้หนา้ทีUทางเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทกุทา่น หรอืทา่นทีUสะดวกจะถอื

กระเป่าขึน̀ไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สาํเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เช่นเดยีวกบัการเดนิทางออก 

โดยสารเครืUองบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไม่ตอ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมืUอถงึประตูเรอื เจา้หนา้ทีUเรอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพัก

ทา่นรูดกับเครืUองบนัทกึ เพืUอยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี ̀ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปทีUหอ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีUข ึน̀เรอืสําราญ กรุณาศกึษา

จุดซอ้มอพยพหนีภยัฉุกเฉนิทีUอยูด่า้นหลงัประตูหอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีUระบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมสีญัญาณดัง

ขึน̀ ใหไ้ปตามจดุทีUระบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีUจะแจง้ใหห้ยบิเสือ̀ชชูพีทีUมพีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แต่กรณีไป 

 

ข ัZนตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ่้าย ทีU Reception เจา้หนา้ทีUจะแจง้ยอด

คา่ใชจ่้ายทีUใชไ้ปทัง̀หมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีชําระบตัรเครดติ อัตราแลกเปลีUยน ตามเงืUอนไขทีUเรอืกําหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีUเรอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ีU Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จุดและเวลา

ทีUรับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Guest Service 



กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันีZ 

เมืUอเรอืเริUมลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไม่สามารถใชง้านได ้ทางเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราค่าบรกิาร 1 user / 1 เครืUอง ไม่สามารถแชรส์ญัญาณกับเครืUองอืUนได ้

สงวนสทิธิzอัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีUยนแปลง กรุณาเชค็ราคาทีUแน่นอนอกีครัง̀กับเจา้หนา้ทีUบนเรอื 
(สญัญาณบางพืน̀ทีUอาจไม่เสถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

  
กรณีทีUทา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีUใหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศทีUเดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝัUงซึUงสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวันทีUเรอืล่อง
น่านน̀ําสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะน̀ีได ้

 


