
 
 

 

(ทัวรเ์ต็มรูปแบบเทีย่วมาเลเซีย-สิงคโปร-์เรือส าราญ) 
RESORT WORLD CRUISE  

 
กัวลาลัมเปอร(์มาเลเซีย)-สิงคโปร-์กัวลาลัมเปอร(์มาเลเซีย) 4 วัน 3 คืน 

เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) 
 



 
 

ความพิเศษของรายการ 
⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลบัแลว้ น ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กก. มีอำหำรและเครื่องด่ืมบรกิำรบนเครื่อง 

⧫ รถรบั/สง่สนำมบิน –ทำ่เรอื – CITY TOUR MALAYSIA (กัวลาลัมเปอร)์ 

⧫ มีไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนำ้ทวัรด์แูลอ ำนวยควำมสะดวก  

⧫ รวมประกนัภยักำรเดินทำง  
 โปรดดูราคาและไฟลท์บินที่ตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 

 
พเีรียดเดนิทาง :  

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 –  มาเลเซีย - กัวลาลัมเปอร ์  (D) 
11.00 น.คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมี
เจำ้หนำ้ท่ีของบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสมัภำระ 
14.15 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH789 มีอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริการบนเคร่ือง 

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดนิทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอรต์ทีมี่อายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน ณ วันทีเ่ดนิทาง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบยีน Pre-Departrue Form  
17.30 น.  เดนิทำงถึง ถึงสนามบนินานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลำเรว็กว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัผำ่นพธีิกำรตรวจคนเขำ้เมือง

เรียบรอ้ย 

ค ่า    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร BUKKUTEH 
โรงแรมที่พัก โรงแรม DAYS HOTEL / IBIS STYLE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

วันสอง ท่าเรือ พอรต์คลัง - ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศ สิงคโปร ์  (-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดนิทางสู่ท่าเรือ พอรต์คลัง  

09.00 น. ลูกค้า REGISTER ณ. ทา่เรือ 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 ยงัมำพรอ้มกับควำมบนัเทิงและรำ้นอำหำรมำกมำยใหค้ณุไดล้ิม้ลองแบบนับไมถ่ว้นเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากทา่ขอเชญิทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่ง 
เป็นหน่ึงในกฎการเดนิเรือสากลโดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที ่

ก าหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่าน***  



 
 

 
11.30  น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน ้าสากล มุ่งสู่ประเทศสิงคโปร ์***** 
 
เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ  หอ้งอำหำรหลกั จำกท่ีโชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของทำ่น หรอืเลอืก 

รบัประทำนท่ีหอ้งอำหำร บุฟเฟ่ต ์นำนำชำติ ไดต้ำมอธัยำศยั หลงัจำกนัน้ชมกำรแสดงท่ีหอ้งโชวห์ลกั  
(ทำ่นท่ีจะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโต๊ะท่ี Box Office ซึ่งตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรีสดตำมบำร์
ตำ่งๆทั่วทัง้ล  ำเรอื และพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

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

*ทำ่นสำมำรถรบัประทำนอำหำรอยำ่งอิสระไดต้ำม หอ้งอำหำรท่ีเรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี*้ 

*  หอ้งอำหำร The Lido หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึ่งตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส  ำรำญ 
 

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

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart นำนำชำติ ซึ่งตัง้อยูท่ี่ชัน้ 7 และ ชัน้ 8 
ของเรอื 
 



 
 

 
***  ชมการแสดงโชวท์ี่ห้องโชวห์ลักช้ัน 7 ซึ่งจะโชวส์องรอบดว้ยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 

 

วันสาม ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์- ท่าเรือ พอรต์คลัง      (-) 

.......... น. รับประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอำหำรของเรอืส  ำรำญ 
กิจกรรมตำ่งๆของเรอื ตำมอธัยำศยั (กิจกรรมตำมท่ีระบุในรำยกำร NAVIGATOR) 

10.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ มารีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร ์ประเทศ สิงคโปร ์ส  ำหรบัทำ่นท่ีท ำกำรจองทวัร ์
บนฝ่ังกบัทำงเรอื พนกังำนจะแจง้เวลำออกจำกเรอืและสถำนท่ีนดัพบบนเรอื  สว่นทำ่นท่ีสะดวกเดินทำง
ทอ่งเท่ียวเองสำมำรถ ลงจำกเรอืหลงัเวลำเรอืจอด 1 ชั่วโมง ณ บรเิวณทำ่เรอื มำรนีำ่ เบยจ์ะมีบรกิำร แท๊กซี่ 
จำกทำ่เรอืเขำ้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ทำ่นใดท่ีไม่ลงจำกเรอืสำมำรถสนกุกบักิจกรรมตำ่งๆท่ีทำงเรอืเตรยีมไวใ้ห้
ตลอดทัง้วนัโดยสำมำรถดไูดจ้ำก Dream Daily ตำรำงกิจกรรมที่ทำ่นจะไดร้บัในแตล่ะวนัท่ีหอ้งพกัของทำ่น 



 
 

 
 
20.00 น.  เรือล่องออกจำกท่ำเรือมำรีน่ำเบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร ์ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรเย็นได้ ณ 

หอ้งอำหำรหลกัท่ีแสดงอยู่ในบตัร  Cruise Card ของท่ำนตำมเวลำจองของท่ำนว่ำจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 
20.00 น. หลงัจำกนัน้พกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาทีห่้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดนิทางคืน 

22.00 น. เรอืจะมีแท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้ำ่นในหอ้งพกัของทำ่น ใหท้ำ่นน ำ 
  กระเป๋ำเดินทำงของทำ่นวำงไวห้นำ้หอ้งเพื่อใหพ้นกังำนน ำลงไปท่ีทำ่เรอืในวนัรุง่ขึน้   

(สิ่งของท่ีท่ำนจ ำเป็นตอ้งใช้ระหว่ำงวันใหท้่ำนแยกใส่ในกระเป๋ำถือ)** ถ้ำท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะถือ
กระเป๋ำเดินทำงลงดว้ยตนเองไม่ จ ำเป็นตอ้งวำงไวท่ี้หนำ้หอ้งพกั ** 

 
วันส่ี ท่าเรือ พอรต์คลัง – ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย - มัสยิดอาเหม็ด - พระราชวังอสิตันน่า ไนการ่า – 

เมอรเ์ดก้าสแควร ์- กรุงเทพฯ         (-) 

..........น. รับประทานอาหาร เช้า ณ หอ้งอำหำรของเรอืส  ำรำญ 

08.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือพอรต์คลงั ประเทศมำเลเซีย หลงัจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธีกำรตรวจคนเขำ้
เมืองและรบักระเป๋ำเดินทำงของทำ่นดำ้นลำ่งหลงัจำกนัน้  

** กรุณำตรวจสอบสมัภำระของทำ่นก่อนออกจำกทำ่เรอื** 



 
 

น ำท่ำนชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองท่ีตัง้ขึน้ท่ี
บรเิวณท่ีแม่น  ำ้ 2 สำยตดักนั น ำทำ่นผำ่นชม มัสยิดอาเหม็ด 
เก่ำแก่และสวยท่ีสดุในมำเลเซีย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปดำ้นหนำ้ 
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า  ท่ีประทับของสมเด็จพระ
รำมำธิปดีของมำเลเซีย ผ่ำนชม อำคำรสลุต่ำน อับดุล ซำมดั 
ท่ีปัจจุบนัเป็นสถำนท่ีของทำงรำชกำร ตัง้อยูต่รงขำ้มกบั เมอร์
เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรสัท่ีร  ำลึกถึงวนัท่ีมำเลเซียไดฉ้ลอง
เอกรำชพน้จำกประเทศในเครอืงจกัรภพ 

น ำคณะแวะเลอืกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงำนท่ีใหญ่ท่ีสดุในมำเลเซีย 
จำกนัน้อิสระใหท้่ำนไดช็้อปป้ิงท่ีห้าง MITSUI OUTLET พบกันสินคำ้ลดรำคำมำกมำย 50-70 % แบรนดช์ัน้น ำกว่ำ 50 แบ
รนด ์(หำกมีเวลำเหลอื) 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร ์

15.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH782 มีอาหาร
และเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 
16.15 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
              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  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการ
ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
**ส าคัญมาก ** 
 กรณีผู้เดินทางเคยตดิโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลใหท้ัวรท์ราบก่อนลงทะเบียน 
 หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยช่ือเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 

 

**** โปรแกรมนี้ไม่มีราคาเดก็ **** 

*** เข้าพักเป็นท่านที ่3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ *** 

**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

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

*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 

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

วันทีเ่ดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ เดก็อายุ6เดอืน

7วัน – 2ปี 

พักเดีย่ว 

Inside Balcony Inside Balcony 

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

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

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

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



 
 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** กรุณำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมีอำยใุชง้ำนเหลือไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดนิทำง***  

อัตรานีร้วม   

 ตั๋วเครื่องบินและภำษีน ำ้มนัตำมรำยกำร ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตำมก ำหนดกำรของคณะทวัร ์รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กก. 
 คำ่อำหำร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร  
 คำ่ท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น (บนเรอื 2 คืน+ท่ี KUL 1 คืน) 
 คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนท่ีทอ่งเท่ียวตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุไว ้ 
 คำ่ประกนัอุบติัเหตใุนกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตกุำรท่ีเกิดขึน้ระหวำ่งวนั

เดินทำงเทำ่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในกำรเบิก) 
 คำ่ภำษีท่ำเรือ PORT CHARGE 
 

อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 700 บาท ช าระที่สนามบินสุวรรณภมูิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ตามความพงึพอใจ) 

 คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำงไทย และคำ่ธรรมเนียมส ำหรบัผูถื้อพำสปอรต์ตำ่งชำติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คำ่อำหำร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  
 คำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เช่น คำ่ซกัรดี โทรศพัท ์ คำ่มินิบำร ์ฯลฯ  
 ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%   
 ไม่รวมคำ่ทิป (GRATUITY ON BOARD) 29 USD ตอ่คนตอ่ทรปิ ส  ำหรบัหอ้ง Inside, Balcony 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

 หนงัสอืเดินทำงท่ีมีวนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีจะออกเดินทำง 
 เอกสำรวคัซีนจำกแอปหมอพรอ้มหรืออ่ืนๆ  

เงื่อนไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการที่

ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจำกตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทำงตำมวนัท่ี ท่ีระบุบนหนำ้ตั๋วเทำ่นัน้ จึงไม่สำมำรถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงใด 

ๆ ทัง้สิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงินทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหก้บั
ทำ่น 



 
 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรอืเขำ้ประเทศท่ีบรษิัทระบุใน
รำยกำรเดินทำง บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคำ่บรกิำรไม่วำ่กรณีใด ๆ 

3. ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษิัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้่ำยทกุอยำ่ง ทำงบรษิัทฯไดช้  ำระคำ่ใชจ้่ำยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นตา่งประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทำงบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจำกควำม

ประมำทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทำ่นตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิัทฯ ทำงบรษิัทฯ จะถือวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตำ่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 หำกคณะเดินทำงไม่ถึง 10 ทำ่นคืนเงินเต็มจ ำนวน 
 ส ำหรบัผูมี้ครรภ ์กรณีอำยคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดำห ์ไม่อนญุำตใหข้ึน้เรอื 
 ส ำหรบัเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 6 เดือน ไม่อนญุำตใหข้ึน้เรอื  
 หำกมีเหตุสุดวิสยัอันเกิดจำกประกำศสถำนกำรณ์โควิดท ำใหเ้ดินทำงไม่ได ้ อ้ำงอิงตำม พรบ. ธุรกิจน ำเท่ียว หัก

คำ่ใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคำ้ 
 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพักท่ีลูกคำ้ระบุตอนจองทัวร ์ทำงบริษัทจะ Request ใหท้ำงเรือตำมขัน้ตอน ใน

บำงครัง้เรอือำจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคำ้ ณ วนัเขำ้พกั แตท่ำงบรษิัทยืนยนัวำ่จะเพียงพอตอ่จ ำนวนลกูคำ้ เช่น 
Request ส ำหรบัเตียง Double Bed หำกหอ้งไม่พอ อำจะเป็นหอ้ง TWN  
Request ส ำหรบัเตียง Triple Bed หำกหอ้งไม่พอ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตำมเงื่อนไขของโรงแรมท่ี
จอง 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตจุ  ำเป็นสดุวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัรแ์ละ
เหตุสดุวิสยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ เน่ืองจำกรำยกำรทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมำ
จ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม 
ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 บรษิัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรอืสบัเปลี่ยนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนกำรเดินทำง
ในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ทำ่น กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เท่ียวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัคำ่บริกำร
คืนได ้เพรำะกำรช ำระคำ่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย เม่ือทำ่นไดช้  ำระเงินมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระ



 
 

ผำ่นตวัแทนของบริษัทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิัทฯ ทำงบรษิัทฯ จะขอถือวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไข
ตำ่งๆ 

 บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณท่ี์เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือกำร
ควบคมุของทำงบรษิัทฯหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญู
หำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุติัเหตตุำ่งๆ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ ลอ่งเรือส  ำรำญ RESORT WORLD CRUISE 

ศลุกำกร ประเทศสงิคโปร ์อนญุำต ใหน้ ำ บหุรี่ 1 ซอง/ท่ำน และสรุำ 1 ลติร / ท่ำน เขำ้ประเทศ และไมอ่นญุำตใหน้ ำ
หมากฝร่ังเขำ้ประเทศ 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 

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

สกุลเงนิ   อตัรำแลกเปล่ียนประมำณ 26.00=1 เหรียญสงิคโปรด์อลลำ่ร ์ ท่ำนสำมำรถแลกเงินไดท่ี้แหลง่แลกเงินทั่วไป 
หรือแลกไดท่ี้สนำมบนิ 

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

 
 
 

  ภาษา บนเรือส ำรำญสว่นใหญ่ใชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำสำกล 

  น ้าดืม่ บนเรือมีบรกิำรน ำ้ดื่มใหใ้นหอ้งพกัฟรี 2 ขวด/วนั 

  อาหาร ทกุท่ำนสำมำรถรบัประทำนอำหำรไดท่ี้หอ้งอำหำรบุฟเฟ่นำนำชำต ิรำยกำรอำหำรและเวลำเป็นไปตำมท่ีเรือ
ก ำหนด โดยจะมีอำหำรทัง้มือ้เชำ้ กลำงวนั เย็น ค  ่ำจนถึงดกึใหบ้รกิำร สบัเปล่ียนกนัตำมมือ้อำหำรตลอดทัง้วนั 

http://www.cnn.com/weather


 
 

หรือมือ้อำหำรเย็นท่ำนอำจเลือกรบัประทำนอำหำรมือ้เย็นไดท่ี้หอ้งอำหำรหลกัท่ีจะมีระบไุวใ้น cruise card 
ของทกุท่ำน โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธก์บักำรชมกำรแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ท่ำนท่ีทำน
อำหำรรอบแรกจะไดช้มกำรแสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชมกำรแสดงรอบหลงั 
** คำ่ใชจ้่ำยเพิม่เติมในสว่นของหอ้งอำหำรพเิศษทลกูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิม่เตมิบนเรือส ำรำญ คำ่ใชจ้่ำย
เป็นไปตำมมือ้อำหำรและรำคำท่ีเรือก ำหนด 

ส่ิงทีต้่องเตรียม  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 

ส่ิงทีไ่ม่อนุญาตให้น า
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 
เคร่ืองแต่งกาย  หำกท่ำนจะเขำ้รบัประทำนอำหำรค ่ำท่ีหอ้งอำหำรหลกั ตำมธรรมเนียมเรือถือเป็นกำรเชิญทำนอำหำร

เหมือนไปรบัประทำนอำหำรในภตัตำคำร ทำงเรือจึงขอควำมร่วมมือท่ำนแตง่กำยใหส้ภุำพเรียบรอ้ยหรือ
กึ่งทำงกำรได ้

 เสือ้ผำ้ท่ีเตรียมไวส้  ำหรบัเดนิทำง ควรเตรียมเสือ้ผำ้สบำยๆรองเทำ้สวมใส่สบำย แวน่กนัแดด รม่พบัประ
เปำเดนิทำงน ำ้หนกัไมค่วรเกิน 20 กิโลกรมัตอ่1 ท่ำน หำกน ำ้หนกัเกินกวำ่ท่ีกะหนดไว ้ทำงเรือจะเรียกเก็บ
คำ่น ำ้หนกัเพิ่มประมำนกิโลกรมัละ 20 SDG ขึน้อยู่กบัขอ้งบงัคบัของเรือ ณ วนัเดนิทำง ควรตรวจดปูำ้ย
ช่ือทกุครัง้ เน่ืองจำกกำรสง่กระเป๋ำไปตำมหอ้งพกัจะดปู้ำยผกูกระเป๋ำเป็นหลกั 

 

 
 
  
 
 
 
 



 
 

ข้ันตอนการขึน้–ลง เรือส าราญ  
1. เดนิทำงถึงอำคำรผูโ้ดยสำรท่ำเรือแรก น ำพำสปอรต์ เช็คอินไดท่ี้ เคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน ท่ำนจะไดร้บั Cruise Card ท่ีจะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพกั 

ใชเ้ป็นเครดติกำรด์ แทนกำรขึน้และลงเรือในท่ำเรือถดัๆไป  

 
หากกรณีการด์สูญหายกรุณาตดิต่อแจ้งทาง 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 
ข้ันตอนการช าระค่าใช้จ่าย และรับพาสปอรต์คืน 

 
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 

 
กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

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
จะลอ่งใกลช้ำยฝ่ังซึ่งสำมำรถใชง้ำนไดเ้ปน้บำงช่วงแตห่ำกเป็นวนัท่ีเรือลอ่งน่ำนน ำ้สำกลจะไมส่ำมำรถใชง้ำนในลกัษณะนีไ้ด้ 

 

 


