
 
 

 

(PKG ต๋ัวเคร่ืองบนิ+เรือส ำรำญ) 
RESORT WORLD CRUISE  

กัวลำลัมเปอร(์มำเลเซีย)-สิงคโปร-์กัวลำลัมเปอร(์มำเลเซีย) 4 วัน 3 คืน 
เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) 

นอนบนเรือส ำรำญ 2 คืน 

 



 
 

ควำมพเิศษของรำยกำร 
⧫ รวมตั๋วเครื่องบนิไป/กลบัแลว้ น ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กก. มีอำหำรและเคร่ืองดื่มบรกิำรบนเคร่ือง 

โปรดดูรำคำและไฟลท์บนิทีต่ำรำงขำยท้ำยรำยกำรเท่ำน้ัน!! 

 
พเีรียดเดนิทำง :  

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 –  มำเลเซีย - Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกดบ์ริกำร)       (-) 

11.00 น.คณะพรอ้มกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมี
เจำ้หนำ้ท่ีของบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสมัภำระ 
14.15 น. เดินทำงสู่ ประเทศมำเลเซีย โดยสำยกำรบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH789 มีอำหำรและเคร่ืองดื่ม

บริกำรบนเคร่ือง 
RE-CHECK เอกสำรส ำหรับใช้เดนิทำงเข้ำประเทศมำเลเซีย 
1. พำสปอรต์ทีมี่อำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดอืน ณ วันทีเ่ดนิทำง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบยีน Pre-Departrue Form  
17.30 น.  เดนิทำงถึง ถึงสนำมบนินำนำชำติ กัวลำลัมเปอร ์(เวลำเรว็กว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัผำ่นพธีิกำรตรวจคนเขำ้เมือง

เรียบรอ้ย 



 
 

 
***อิสระท่องเทีย่วและพักผ่อนตำมโรงแรมทีท่่ำนจองมำตำมอัธยำศัย*** (ไม่รวมในค่ำบริกำร) 

วันสอง ท่ำเรือ พอรต์คลัง - ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศ สิงคโปร ์   (B) 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ลูกค้ำเดนิทำงสู่ทำ่เรือ ไม่รวมในค่ำบริกำร สำมำรถน่ัง TAXI ไปที ่PORT KLANG ได้ตำมอัธยำศัย 

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

จำกนัน้น ำท่ำนเช็คอินขึน้เรือส ำรำญ RESORT WORLD CRUISE  สรำ้งขึน้ และน ำลงทะเลลอ่งใน ปี 2016 มีควำมใหญ่โต
ถึง 150,659 ตนั มีควำมสงูถึง 18 ชัน้และจผุูโ้ดยสำรทัง้หมด 3,352 คนและลกูเรืออีก 1,925 คน มีจ ำนวนหอ้งพกัทัง้หมด 
1,674 หอ้งและ หอ้งพกัแบบสวีท 142 หอ้ง เพ่ือใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในทกุระดบันอกจำกควำมใหญ่และ
ควำมจแุบบอลงักำรแลว้ ยงัมำพรอ้มกบัควำมบนัเทิงและรำ้นอำหำรมำกมำยใหค้ณุไดล้ิม้ลองแบบนับไมถ่ว้นเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ก่อนเวลำเรือส ำรำญออกจำกทำ่ขอเชญิทุกท่ำนร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่ง 
เป็นหน่ึงในกฎกำรเดนิเรือสำกลโดยเม่ือมีประกำศจำกทำงเรือให้ทุกท่ำนไปยังจุดรวมพลตำมที ่

ก ำหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่ำน***  



 
 

 

 
 
11.00  น. ***** เรือออกเดนิทำงสู่น่ำนน ้ำสำกล มุ่งสู่ประเทศสิงคโปร ์***** 
เยน็ รบัประทำนอำหำรเย็น ณ  หอ้งอำหำรหลกั จำกท่ีโชวอ์ยู่บนบตัร Cruise Card ของท่ำน หรือเลือก รบัประทำนท่ีหอ้งอำหำร 

บฟุเฟ่ต ์นำนำชำต ิไดต้ำมอธัยำศยั หลงัจำกนัน้ชมกำรแสดงท่ีหอ้งโชวห์ลกั  
(ท่ำนท่ีจะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโต๊ะท่ี Box Office ซึ่งตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรีสดตำมบำรต์่ำงๆทั่วทัง้ล  ำ
เรือ และพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

***Casino จะเร่ิมให้บริกำรหลัง 24.00 น. ของวันทีท่ ำกำร CHECK IN *** 
คำสิโน บนเรือส ำรำญ ให้บริกำรหลังจำกเรือออกเดนิทำง และจะหยุดให้บริกำรเม่ือเรือจอด 

*ท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำรอย่ำงอิสระไดต้ำม หอ้งอำหำรท่ีเรือเตรียมไวใ้ห ้ดงันี*้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส  ำรำญ 
 

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

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำต ิซึ่งตัง้อยู่ท่ีชัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ 
 



 
 

 
***  ชมกำรแสดงโชวท์ีห่้องโชวห์ลักช้ัน 7 ซึ่งจะโชวส์องรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

วันสำม ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย ์ครูสเซนเตอร ์- ท่ำเรือ พอรต์คลัง  (B) 

......... น.  รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ หอ้งอำหำรของเรือส  ำรำญ 
กิจกรรมตำ่งๆของเรือ ตำมอธัยำศยั (กิจกรรมตำมท่ีระบใุนรำยกำร NAVIGATOR) 

10.00 น. เรือจอดเทยีบท่ำทีท่่ำเรือ มำรีน่ำ เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศ สิงคโปร ์ส  ำหรบัท่ำนท่ีท ำกำรจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทำงเรือ 
พนกังำนจะแจง้เวลำออกจำกเรือและสถำนท่ีนดัพบบนเรือ  สว่นท่ำนท่ีสะดวกเดนิทำงท่องเท่ียวเองสำมำรถ ลงจำกเรือหลงั
เวลำเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณท่ำเรือ มำรีน่ำ เบยจ์ะมีบรกิำร แท๊กซ่ี จำกท่ำเรือเขำ้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ท่ำนใดท่ีไม่ลงจำก
เรือสำมำรถสนกุกบักิจกรรมตำ่งๆท่ีทำงเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้วนัโดยสำมำรถดไูดจ้ำก Dream Daily ตำรำงกิจกรรมท่ีท่ำน
จะไดร้บัในแตล่ะวนัท่ีหอ้งพกัของท่ำน 

 



 
 

 
20.00 น.  เรือลอ่งออกจำกท่ำเรือมำรีน่ำเบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศสงิคโปร ์ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรเย็นได ้ณ หอ้งอำหำรหลกัท่ีแสดง

อยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่ำนตำมเวลำจองของท่ำนว่ำจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจำกนั้นพักผ่อนตำม
อธัยำศยั 

เรือจะมีใบแจ้ง สถำนทีแ่ละเวลำทีห่้องพักของท่ำนเพือ่ให้ท่ำนรับหนังสือเดนิทำงคืน 

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรือใหท้่ำนในหอ้งพกัของท่ำน ใหท้่ำนน ำ 
  กระเป๋ำเดนิทำงของท่ำนวำงไวห้นำ้หอ้งเพ่ือใหพ้นกังำนน ำลงไปท่ีท่ำเรือในวนัรุง่ขึน้   

(สิ่งของท่ีท่ำนจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหว่ำงวนัใหท้่ำนแยกใส่ในกระเป๋ำถือ) **ถำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะถือกระเป๋ำเดินทำงลง
ดว้ยตนเองไมจ่  ำเป็นตอ้งวำงไวท่ี้หนำ้หอ้งพกั** 

 
วันส่ี ท่ำเรือ พอรต์คลัง – อิสระท่องเทีย่วตำมอัธยำศัย - กรุงเทพฯ (B) 

......... น. รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ หอ้งอำหำรของเรือส  ำรำญ 

08.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือพอรต์คลัง ประเทศมำเลเซีย หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและรบั
กระเป๋ำเดนิทำงของท่ำนดำ้นลำ่งหลงัจำกนัน้  

** กรุณำตรวจสอบสมัภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 

***อิสระท่องเทีย่วตำมอัธยำศัย*** 
 
ได้เวลำอันสมควรเดนิทำงสู่สนำมบนินำนำชำต ิกัวลำลัมเปอร ์
15.05 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที ่MH782 มีอำหำรและเคร่ืองดื่ม
บริกำรบนเคร่ือง 
16.15 น.  เดนิทำงกลับถึงสนำมบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิำพ พร้อมควำมประทับใจ 

 

 
                              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 

 
หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นกำรปรับเปล่ียนรำคำ หำกมี

กำรปรับขึน้ของภำษีน ้ำมันของสำยบนิหรือกำรเปล่ียนแปลงกฏกำรเข้ำประเทศทีมี่ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

**ส ำคัญมำก ** 
 กรณีผู้เดนิทำงเคยตดิโควคิ และรักษำหำยแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทัวรท์รำบก่อนลงทะเบยีน 
 หำกเคยเข้ำสิงคโปรด้์วยชือ่เก่ำหรือเคยถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเข้ำสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทรำบก่อนลงทะเบยีน 

 

**** โปรแกรมนี้ไม่มีรำคำเดก็ **** 

*** เข้ำพักเป็นท่ำนที ่3-4* ในห้องรำคำเท่ำรำคำผู้ใหญ่ *** 

**ส ำหรับหนังสือเดนิทำงต่ำงชำตเิก็บเพิม่ 1,000 บำท** 

เงือ่นไขกำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 7,000 บำท 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส ำหรับหนังสือเดนิทำงต่ำงชำตเิก็บเพิม่ 1,000 บำท** 

วันทีเ่ดนิทำง 
ผู้ใหญ่ รำคำท่ำนละ เดก็อำยุ6เดอืน

7วัน – 2ปี 

พักเดีย่ว 

Inside Balcony Inside Balcony 

วันที ่30 ธันวำคม-02 มกรำคม 2566 (วันปีใหม่) 21,999. - 25,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่17-20 กุมภำพันธ ์2566 18,999. - 22,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่03-06 มีนำคม 2566 19,999. - 23,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่17-20 มีนำคม 2566 18,999. - 22,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 

วันที ่24-27 มีนำคม 2566 18,999. - 22,999.- 5,500.- +5,900.- +8,900.- 



 
 

ช่วงเทศกำลท่ำนละ 10,000 บำท  
*** เม่ือช ำระค่ำมัดจ ำแล้วถือว่ำรับทรำบเงือ่นไขกำรจองทัวรท์ุกประกำร *** 

พร้อมส่งส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ให้เจ้ำหน้ำทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ำยก่อนเดนิทำง 15 วัน 
*** กรุณำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมีอำยใุชง้ำนเหลือไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดนิทำง***  

อัตรำนี้รวม   

 ตั๋วเครื่องบนิและภำษีน ำ้มนัตำมรำยกำร ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตำมก ำหนดกำรของคณะทวัร ์รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กก. 
 คำ่อำหำร และเคร่ืองดื่มและกิจกรรมบนเรือท่ีระบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ท่ีพกั 2 คืนบนเรือพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน  
 คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบไุว  ้ 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตกุำรท่ีเกิดขึน้ระหวำ่งวนัเดนิทำงเท่ำนัน้โดย

จะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในกำรเบกิ) 
 คำ่ภำษีท่ำเรือ PORT CHARGE 
อัตรำนี้ไม่รวม   

ไมร่วมคำ่ทิป (GRATUITY ON BOARD) USD 29 ตอ่คนตอ่คืน ส  ำหรบัหอ้ง Inside, Balcony  

 คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำงไทย และคำ่ธรรมเนียมส ำหรบัผูถื้อพำสปอรต์ตำ่งชำต ิรวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คำ่อำหำร และเคร่ืองดื่มท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ ท่ีมไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร เช่น คำ่ซกัรีด โทรศพัท ์ คำ่มนิิบำร ์ฯลฯ  
 ภำษีมลูค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%   
เอกสำรทีใ่ช้ในกำรเดนิทำง   

 หนงัสือเดนิทำงท่ีมีวนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลือไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีจะออกเดนิทำง 
 เอกสำรวคัซีนจำกแอปหมอพรอ้มหรืออ่ืนๆ  

เงือ่นไขกำรจองทัวร ์ 
หำกไม่ไดร่้วมบริกำรทำนอำหำร หรือค่ำตั๋วเข้ำชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สำมำรถคืนเงินได ้เน่ืองจำกค่ำบริกำรที่ตำ่งประเทศเป็นแบบเหมำจ่ำย 

1. เน่ืองจำกตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทำงตำมวนัท่ี ท่ีระบบุนหนำ้ตั๋วเท่ำนัน้ จึงไม่สำมำรถยกเลกิ หรือเปล่ียนแปลงกำรเดนิทำงใด ๆ ทัง้สิน้ ถำ้กรณี
ยกเลกิ หรือเปล่ียนแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคืนเงินทัง้หมดหรือบำงสว่นใหก้บัท่ำน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีบริษัทระบใุนรำยกำรเดนิทำง 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มคื่นคำ่บรกิำรไมว่่ำกรณีใด ๆ 

3. ทำงบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไมค่รบ อำทิ ไมเ่ท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะ
คำ่ใชจ้่ำยทกุอย่ำง ทำงบรษัิทฯไดช้  ำระคำ่ใชจ้่ำยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำด  

4. ค่ำทัวรเ์ป็นแบบเหมำจ่ำยกับบริษัททัวรใ์นต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถคืนเงนิค่ำทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทำงบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจำกควำมประมำทของตวั

นกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงส่วนกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ท่ีไดร้ะบไุว้

แลว้ทัง้หมด 



 
 

หมำยเหตุ 

 หำกมีเหตสุดุวสิยัอนัเกิดจำกประกำศสถำนกำรณโ์ควิดท ำใหเ้ดนิทำงไมไ่ด ้อำ้งอิงตำม พรบ. ธรุกิจน ำเท่ียว หกัคำ่ใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จริง
โดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคำ้ 

 ส ำหรบัผูมี้ครรภ ์กรณีอำยคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดำห ์ไม่อนญุำตใหข้ึน้เรอื 
 ส ำหรบัเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 6 เดือน ไม่อนญุำตใหข้ึน้เรอื  
 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกำล หอ้งพกัท่ีลกูคำ้ระบุตอนจองทัวร ์ทำงบริษัทจะ Request ใหท้ำงโรงแรมตำมขัน้ตอน ในบำงครัง้โรงแรม

อำจเปล่ียนชนิดหอ้งพกัของลกูคำ้ ณ วนัเขำ้พกั แตท่ำงบรษัิทยืนยนัวำ่จะเพียงพอตอ่จ ำนวนลกูคำ้ เช่น 
Request ส ำหรบัเตียง Double Bed หำกหอ้งไมพ่อ อำจะเป็นหอ้ง TWN  
Request ส ำหรบัเตียง Triple Bed หำกหอ้งไมพ่อ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงินเพิม่ ตำมเง่ือนไขของโรงแรมท่ีจอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุจ  ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขไดแ้ละจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหำย สญูเสียหรือไดร้บับำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตสุดุวิสยับำงประกำร 
เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ เน่ืองจำกรำยกำรทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้
บรกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถกูปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มคื่นเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณีท่ีมีผู้
รว่มคณะไมถ่ึง 15 ท่ำน กำรไมร่บัประทำนอำหำรบำงมือ้ไมเ่ท่ียวตำมรำยกำร ไมส่ำมำรถขอหกัคำ่บรกิำรคืนได ้ เพรำะกำรช ำระคำ่ทัวร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย เม่ือท่ำนไดช้  ำระเงินมดัจ ำหรือทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรือช ำระโดยตรงกับ
ทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขตำ่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคำ่เสียหำยในเหตกุำรณท่ี์เกิดจำกสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิ ปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของทำง
บรษัิทฯหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรือจำก
อบุตัเิหตตุำ่งๆ 

ข้อมูลเพิม่เตมิ ลอ่งเรือส  ำรำญ RESORT WORLD CRUISE 

ศลุกำกร ประเทศสงิคโปร ์อนญุำต ใหน้ ำ บหุรี่ 1 ซอง/ท่ำน และสรุำ 1 ลติร / ท่ำน เขำ้ประเทศ และไมอ่นญุำตใหน้ ำ
หมำกฝร่ังเขำ้ประเทศ หำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจพบจะถกูยึดทนัที  และหำ้มน ำสิง่ของผดิกฎหมำยเขำ้ประเทศมี
บทลงโทษท่ีแรงมำก 

บัตรเดรคิต กำรใชจ้่ำยบนเรือส ำรำญสว่นใหญ่ใชจ้่ำยเป็นเงินสกลุ SGD  ซึ่งสำมำรถท ำรำยกำรผำ่นบตัรเครดติท่ีได้
ลงทะเบียนเช่ือมกบับตัร Cruise card ก่อนเดนิทำงได ้

อุณหภูมิ กรุณำเช็คกบัเจำ้ท่ีอีกครัง้หนึ่ง หรือท่ี www.cnn.com/weather  หรือท่ี กรมอตุวุทิยำ 02-3994012 

เวลำท้องถิ่น     เวลำบนเรือจะใชเ้วลำทอ้งถิ่นจำกท่ำเรือเมืองแรกท่ีเดนิทำง ทัง้นีอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงในแตล่ะวนั ตำมเขต
น่ำนน ำ้แต่ละประเทศ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกหนงัสือพมิพป์ระจ ำวนับนเรือ หรือประกำศจำกทำงเรือ 
(เวลำทอ้งถิ่นของสงิคโปรเ์รว็กวำ่ประเทศไทย1ชั่วโมง) 

สกุลเงนิ   อตัรำแลกเปล่ียนประมำณ 26.00=1 เหรียญสงิคโปรด์อลลำ่ร ์ ท่ำนสำมำรถแลกเงินไดท่ี้แหลง่แลกเงินทั่วไป 
หรือแลกไดท่ี้สนำมบนิ 

http://www.cnn.com/weather


 
 

กระแสไฟฟ้ำ ระบบกระแสไฟฟำ้เหมือนกบัไทยคือประมำณ220-240 โวลต ์เตำ้เสียบปลั๊ก มีทัง้แบบ 3ขำแบน,2-ขำแบน ดัง้
นัน้ควรเตรียม หวัปลั๊กหรืออะแดปเตอรซ์ึ่งเป็นแบบหวัใหญ่(Travel Universal Adaptir) 
ทีมีขำยอยู่ตำมรำ้นอปุกรณไ์ฟฟ้ำทั่วไป 
 

 
 
 

  ภำษำ บนเรือส ำรำญสว่นใหญ่ใชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำสำกล 

  น ้ำดืม่ บนเรือมีบรกิำรน ำ้ดื่มใหใ้นหอ้งพกัฟรี 2 ขวด/วนั 

  อำหำร ทกุท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำรไดท่ี้หอ้งอำหำรบุฟเฟ่นำนำชำต ิรำยกำรอำหำรและเวลำเป็นไปตำมท่ีเรือ
ก ำหนด โดยจะมีอำหำรทัง้มือ้เชำ้ กลำงวนั เย็น ค  ่ำจนถึงดกึใหบ้รกิำร สบัเปล่ียนกนัตำมมือ้อำหำรตลอดทัง้วนั 
หรือมือ้อำหำรเย็นท่ำนอำจเลือกรบัประทำนอำหำรมือ้เย็นไดท่ี้หอ้งอำหำรหลกัท่ีจะมีระบไุวใ้น cruise card 
ของทกุท่ำน โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธก์บักำรชมกำรแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ท่ำนท่ีทำน
อำหำรรอบแรกจะไดช้มกำรแสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชมกำรแสดงรอบหลงั 
** คำ่ใชจ้่ำยเพิม่เติมในสว่นของหอ้งอำหำรพเิศษทลกูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิ่มเตมิบนเรือส ำรำญ คำ่ใชจ้่ำย
เป็นไปตำมมือ้อำหำรและรำคำท่ีเรือก ำหนด 

ส่ิงทีต่้องเตรียม  ยำประจ ำตวั ส  ำหรบัท่ำนท่ีมีโรคประจ ำ ควรน ำยำติดตวัไปดว้ย ส  ำหรบัยำสำมญั หวัหนำ้ทวัรจ์ะเตรียมไป
ใหบ้รกิำร 

 อปกุรณอ์ำบน ำ้ ของใชส้ว่นตวั,ชดุวำ่นน ำ้ส  ำหรบัท่ำนท่ีจะเลน่น ำ้   

 Universal adaptor, สำยชำรท์โทรศพัท ์

 กำรเตีรยมกลอ้ง ควรเตรียมกลอ้งและอปุกรณต์ำ่งๆไปใหพ้อเพียง เพรำะท่ีต่ำงประเทสรำคำแพง หรือ
คณุภำพไมด่ี 

ส่ิงทีไ่ม่อนุญำตให้น ำ
ขึน้และลงเรือ 

 ทำงเรือใชม้ำตรกำรตำมหลกัเดียวกนักับเครื่องบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ควำมจไุมเ่กิน 100 มลิลลิติร 

 Power Bank น ำใสก่ระเป๋ำพกพำเท่ำนัน้ หำ้มน ำโหลดลงกระเป๋ำเดนิทำง 

 เครื่องดื่มทกุชนิดทัง้ท่ีมี และไมมี่แอลกอฮอล ์

 ของสด เช่น ผลไม(้โดยเฉพำะทเุรียน และเงำะ) เนือ้สตัว ์

 อำวธุ ของมีคม สำรเสพติด และสิง่ผดิกฏหมำยทกุชนิด 
เคร่ืองแต่งกำย  หำกท่ำนจะเขำ้รบัประทำนอำหำรค ่ำท่ีหอ้งอำหำรหลกั ตำมธรรมเนียมเรือถือเป็นกำรเชิญทำนอำหำร

เหมือนไปรบัประทำนอำหำรในภตัตำคำร ทำงเรือจึงขอควำมร่วมมือท่ำนแตง่กำยใหส้ภุำพเรียบรอ้ยหรือ
กึ่งทำงกำรได ้

 เสือ้ผำ้ท่ีเตรียมไวส้  ำหรบัเดนิทำง ควรเตรียมเสือ้ผำ้สบำยๆรองเทำ้สวมใส่สบำย แวน่กนัแดด รม่พบัประ
เปำเดนิทำงน ำ้หนกัไมค่วรเกิน 20 กิโลกรมัตอ่1 ท่ำน หำกน ำ้หนกัเกินกวำ่ท่ีกะหนดไว ้ทำงสำยกำรบนิจะ



 
 

เรียกเก็บคำ่น ำ้หนกัเพิม่ประมำนกิโลกรมั20 SDG ขึน้อยู่กบัขอ้งบงัคบัของเรือ ณ วนัเดนิทำง ควรตรวจดู
ปำ้ยช่ือทกุครัง้ เน่ืองจำกกำรสง่กระเป๋ำไปตำมหอ้งพกัจะดปูำ้ยผกูกระเป๋ำเป็นหลกั 

 

 
ข้ันตอนกำรขึน้–ลง เรือส ำรำญ  

1. เดนิทำงถึงอำคำรผูโ้ดยสำรท่ำเรือแรก น ำพำสปอรต์ เช็คอินไดท่ี้ เคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน ท่ำนจะไดร้บั Cruise Card ท่ีจะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพกั 
ใชเ้ป็นเครดติกำรด์ แทนกำรขึน้และลงเรือในท่ำเรือถดัๆไป  

 
หำกกรณีกำรด์สูญหำยกรุณำตดิต่อแจ้งทำง Reception 

2. น ำสมัภำระ ผ่ำนพธีิกำรเอ็กซเรย ์เช่นเดียวกบักำรเดนิทำงท่ีสนำมบิน เพ่ือใหเ้จำ้หนำ้ท่ีทำงเรือล  ำเลียงใหไ้ปใหถ้ึงหอ้งสว่นตวัของทกุท่ำน 
หรือท่ำนท่ีสะดวกจะถือกระเป่ำขึน้ไปเองก็สำมำรถท ำได ้(อำจตอ้งใชเ้วลำในกำรรอคอยในกำรล ำเลียงสมัภำระสูห่อ้งพกัของท่ำน) 

3. น ำพำสปอรต์ ใบ ตม. ผำ่นพธีิกำรตรวจคนเขำ้เมือง เช่นเดียวกบักำรเดนิทำงออก โดยสำร 
4. เม่ือถึงประตเูรือ เจำ้หนำ้ท่ีเรือจะเก็บพำสปอรต์ของท่ำนไว ้และจะคืนในวนัเดนิทำงกลบั พรอ้มน ำกำรด์หอ้งพกัท่ำนรูดกบัเครื่องบนัทึก เพ่ือ

ยืนยนัวำ่ท่ำนไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทำงในทรปินี ้ของเรือส  ำรำญ 
5. สำมำรถไปท่ีหอ้งพกัของท่ำนไดท้นัที หรือจะใหบ้รกิำรหอ้งอำหำรบฟุเฟ่ในทนัทีท่ีขึน้เรือส ำรำญ กรุณำศกึษำจดุซอ้มอพยพหนีภยัฉกุเฉินท่ี

อยู่ดำ้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่ำน 
6. ก่อนเรือจะออกเดนิทำง จะมีกำรซอ้มอพยพหนีภยั หรือ Muster Drill จะมีสญัญำณดงัขึน้ ใหไ้ปตำมจดุท่ีระบไุวใ้น Cruise Card โดย

เจำ้หนำ้ท่ีจะแจง้ใหห้ยิบเสือ้ชชีูพท่ีมีพอดีกบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรือไมแ่ลว้แตก่รณีไป 
ข้ันตอนกำรช ำระค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอรต์คืน 

 
1. คืนสดุทำ้ยของกำรเดนิทำง น ำคียก์ำรด์หอ้งพกัของท่ำน แจง้ช ำระคำ่ใชจ้่ำย ท่ี Reception จำกนัน้เจำ้หนำ้ท่ีจะแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยท่ีใชไ้ป
ทัง้หมดซึ่ง ท่ำนสำมำรถช ำระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิต 
**กรณีช ำระบตัรเครดติ อตัรำแลกเปล่ียน ตำมเง่ือนไขท่ีเรือก ำหนด** 
 

1. ก่อนวนัสดุทำ้ยท่ีเรือส ำรำญจะเทียบท่ำ ท่ำนสำมำรถแจง้รบัพำสปอรต์ไดท่ี้ Reception หรือทำงเรือจะมีแจง้จดุและเวลำท่ีรบัหนงัสือ
เดนิทำงคืนแก่ทกุท่ำน 

 
กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 



 
 

เม่ือเรือเริม่ลอ่งออกจำกท่ำเรือ สญัญำณโทรศพัท ์และ Internet ของท่ำนจะไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้ทำงเรือจะมี WIFI แบบ Satellite 
ใหบ้รกิำร อตัรำคำ่บรกิำร 1 user / 1 เครื่อง ไมส่ำมำรถแชรส์ญัญำณกบัเครื่องอ่ืนได ้

สงวนสทิธิอ์ตัรำค่ำบรกิำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง กรุณำเช็ครำคำท่ีแน่นอนอีกครัง้กบัเจำ้หนำ้ท่ีบนเรือ (สญัญำณบำงพืน้ท่ีอำจไม่
เสถียร สว่นใหญ่บรเิวณหอ้งอำหำร ลำนกิจกรรม จะมีสญัญำณมำกกวำ่ในหอ้งพกั) 

กรณีท่ีท่ำนเลือกใช ้Pocket wifi หรือซิมท่ีใหบ้รกิำรสญัญำณอินเตอรเ์น็ตสำมำรถเลือกเปิดใชไ้ดต้ำมประเทศท่ีเดนิทำง โดยวนัปกตเิรือ
จะลอ่งใกลช้ำยฝ่ังซึ่งสำมำรถใชง้ำนไดเ้ป้นบำงช่วงแตห่ำกเป็นวนัท่ีเรือลอ่งน่ำนน ำ้สำกลจะไมส่ำมำรถใชง้ำนในลกัษณะนีไ้ด้ 

 

 


