
 

 

Quantum of the Seas 
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5 วัน 4 คนื: สงิคโปร-์พอรท์คลงั(กวัลาลมัเปอร)์-ภเูก็ต-สงิคโปร ์

 

 

13 – 17 เมษายน 2563 



 

 

     

 



‘ 
 

*** นัดพบท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 05.00 น. 

 ชนั 4 ประต ู2 โรล D โดยสายการบนิ ไทย 

 
** มเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรบั ** 

วนัเดนิทาง จดุหมายปลายทาง โดยเทยีวบนิ เวลาออกเดนิทาง เวลาถงึทหีมาย 

13 เมษายน 2563 BKK - SIN TG403 08.00 11.15 

*นําหนักกระเป๋า 30 กก /ทา่น* 

08.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์ดว้ย 
  เทยีวบนิ TG403 มอีาหารรอ้นบรกิารบนเครอืงบนิ 
 
11.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชวัโมง  กรณุาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมายหลังจากผา่น 
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าแลว้ เดินทางโดยจัดรถโคช้มารับจากสนามบิน 
นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  เพอืทําการเช็คอนิขนึเรอื ทําการ
ตดิ Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขนึเรอืสําราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ 
จากนันลกูคา้นําตัวเรอืเช็คอนิและรับ Sea pass card และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนันขนึสู่
เรอืสําราญ 

 
17.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์ประเทศสงิคโปร ์  

(ทา่นควรมาถงึทา่เรอืเพอืเช็คอนิเขา้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชวัโมง)  
 
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 
 

 

วนัท ี1      สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ตอ้นรับสู ่ประเทศสงิคโปร ์(ทา่เรอื มารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร)์ 



ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการ ลอ่งเรอืสากล  
1ชวัโมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนันทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก 
จากทโีชวอ์ยูบ่นบัตร Sea pass Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานทหีอ้งอาหาร บฟุเฟ่ห ์
นานาชาต ิไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนันชมการแสดงทหีอ้งโชวห์ลัก และดนตรสีดตามบารต์า่ง ๆ ทัว
ทังลําเรอื  และพักผอ่นตามอัธยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านนําสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษีจะ
เปิดใหบ้รกิารรวมทังในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 

 
ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ทีทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทังทริปจาก Cruise 
Compass หนังสอืพมิพป์ระจําวนัทมีรีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวนัทหีอ้งพักของทา่น 
 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทเีรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซงึตังอยูท่ชีนั 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซงึตังอยูท่ชีนั 14 ของเรอื Suite 
Only 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซงึตังอยู ่บนชนั 14 ของเรอืสําราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 11 

 

   

  

 



 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทเีรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังน ี
 
** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซงึตังอยูท่ชีนั 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซงึตังอยูท่ชีนั 14 ของเรอื Suite 
Only 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซงึตังอยู ่บนชนั 14 ของเรอืสําราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 11 

 
07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ททีา่เรอื พอรต์คลังประเทศมาเลเซยี  

สําหรับทา่นททํีาการจองทัวรบ์นฝังกับทางเรอื  
พนักงานจะแจง้เวลาจากเรือและสถานทีนัดพบบนเรือ  ส่วนท่านทีสะดวกเดนิทางท่องเทยีวเอง
สามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัวโมง  ณ บรเิวณท่าเรอื พอรต์คลังจะมบีรกิาร แท๊กซ ีจาก
ท่าเรือเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่านใดทีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆทีทางเรือ
เตรยีมไวใ้หต้ลอดทังวันโดย สามารถดไูดจ้าก Cruise Compass ตารางกจิกรรมททีา่นจะไดรั้บในแต่
ละวนัทหีอ้งพักของทา่น 

 

   
 

พอรต์คลัง หรอื เปอลาบูฮันกลัง  มชีอืเดมิวา่ พอรต์สเวตเตนแฮม (อังกฤษ: Port Swettenham) 
เป็นเมืองและประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซยี ยังเป็นท่าเรือทีใหญ่และคับคังทีสุดของประเทศ 
เศรษฐกจิของเมอืงเกยีวขอ้งกับกจิการดา้นทา่เรอื ตังอยูห่า่งจากเมอืงคลังทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้
6 กม. และหา่งจากกัวลาลัมเปอรท์างทศิตะวนัตกเฉียงใต ้38 กม. อยูใ่นรัฐเซอลาโงร ์
 

 
15.00 น. เรอืออกจากพอรท์คลัง (กัวลาลัมเปอร)์, ประเทศมาเลเซยี 

วนัท ี2        พอรท์คลงั (กวัลาลมัเปอร)์, ประเทศมาเลเซยี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C


 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทเีรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังน ี
 
** หอ้งอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซงึตังอยูท่ชีนั 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซงึตังอยูท่ชีนั 14 ของเรอื Suite 
Only 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซงึตังอยู ่บนชนั 14 ของเรอืสําราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 11 

 
10.00 น. เดนิทางถงึ Sea View Patong Hotel จังหวดัภเูก็ต ประเทศไทย 

สําหรับทา่นททํีาการจองทัวรบ์นฝังกับทางเรอื  
พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทนัีดพบบนเรอื  สว่นทา่นทสีะดวกเดนิทางทอ่งเทยีวเอง
สามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชวัโมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลับถงึเรอืกอ่น 1 ชม ณ 
บรเิวณหาดป่าตงิจะมบีรกิาร แท๊กซ ีจากทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดทไีมล่งจากเรอื
สามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆททีางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทังวนัโดย สามารถดไูดจ้าก Cruise 
Compass ตารางกจิกรรมททีา่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทหีอ้งพักของ ทา่น 
 

  
 
ภูเก็ต เป็นเกาะใหญ่ทีสุดของประเทศไทย ตังอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กโิลเมตร เป็นหมู่เกาะ
เดยีวทมีฐีานะเป็นจังหวัด คําวา่ภูเก็ต มาจาก" ภูเก็จ " ซงึมคีวามหมายวา่ภูเขาแกว้ เคยเป็นทตีัง
ของมณฑลภเูก็ต เป็นเกาะทมีชีอืเสยีงมาแตโ่บราณ เคยเป็นดนิแดนแหง่เศรษฐเีหมอืงแรด่บีกุ มแีร่
ดบีกุมากทสีดุในประเทศไทย 
 

 
22.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอื Sea View Patong Hotel จังหวดัภเูก็ต ประเทศไทย  

วนัท ี3        ภเูก็ต, ประเทศไทย 



 

 

เชา้,กลางวนั,เย็น   รับประทานอาหารททีางเรอืไดจั้ดใหไ้ว ้

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซงึตังอยูท่ชีนั 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซงึตังอยูท่ชีนั 14 ของเรอื Suite 
Only 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซงึตังอยู ่บนชนั 14 ของเรอืสําราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 11 

 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทไีดจ้ากกจิกรรมทจัีดขนึตังแตเ่ชา้
จรดคํา ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทหีอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที
จัดเครอืงเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ตีอ้งการเสยีงโชค, หรอืทา่นทตีอ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระนํากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุช,ี สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทชีอบกจิกรรมน่า
ตนืเตน้สามารถเลน่เครอืงเลน่ไมว่า่จะเป็นFlow Rider, Ice Skate และอนืๆได ้

  

  
  

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทแีละเวลาทหีอ้งพกัของทา่นเพอืใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

ชว่งคาํ เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํากระเป๋า 
  เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพอืใหพ้นักงานนําลงไปททีา่เรอืในวนัรุง่ขนึ  (สงิของททีา่น 
  จําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)   

** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้หีนา้หอ้งพัก ** 

วนัท ี4       ลอ่งนา่นนําสากล   



 
 

เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทเีรอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังน ี

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซงึตังอยูท่ชีนั 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Costal kitchen หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซงึตังอยูท่ชีนั 14 ของเรอื Suite 
Only 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซงึตังอยู ่บนชนั 14 ของเรอืสําราญ 
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 4  
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 5 
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ทบีรกิารขนมทานเลน่และเครอืงดมื ชากาแฟ ซงึตังอยูท่ชีนั 11 

 
08.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์หลังจากทกุทา่นลง 
  จากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง 
   

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

09.00 น. จัดรถรับจากทา่เรอืเดนิทางสู ่Merlion Park เมอรไ์ลออน รปูปันกงึสงิโตกงึปลาทเีป็นสญัลักษณ์น ี
ตังอยูร่มิแมนํ่าสงิคโปร ์ณ เมอรไ์ลออน พารค์ (Merlion Park) 

 

 
10.00 น. อสิระชอ้ปปิงและมอือาหารเทยีง ถนน Orchard – สวรรคข์องนกัชอ้ปทกุคน  ถนนออรช์ารด์ 

ถนนสายชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงทสีดุของเอเชยี และมรีา้นเสอืผา้แฟชนัยอดนยิม รา้นขายสนิคา้เฉพาะ
ทาง และผลติภัณฑท์ตีอบสนองไลฟ์สไตลอ์นืๆ อกีมากมาย 

 

 

 วนัท ี5        เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์



14.00 น. รถบัสนําทกุทา่นเดนิทางไปสถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหมข่องสงิคโปร ์Jewel Changi Airport หา้งหรู
แหง่ใหมใ่กลส้นามบนิชางง ีทผีสมผสานความงดงามทางธรรมชาต ิและความสนุกสนาน เขา้กับ
หา้งสรรพสนิคา้ไดอ้ยา่งลงตัว ดา้นในจะมรีา้นคา้และรา้นอาหารมากกวา่ 280 รา้น ทกุทา่นทมีาจะ
ไดรั้บประสบการณ์การชอ๊ปปิงในรปูแบบใหมท่ไีมเ่คยสมัผัสทไีหนมากอ่น 

 

  
 
17.30 น. ทําการเช็คอนิโหลดกระเป๋าท ีสนามบงิชางง ีอาคารผูโ้ดยสารขาออกท1ี เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทย 
 

 
วนัเดนิทาง 

จดุหมายปลายทาง โดยเทยีวบนิ เวลาออกเดนิทาง เวลาถงึทหีมาย 

17 เมษายน 2563 SIN - BKK TG410 20.50 22.10 
เดนิทางกลบัประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

ราคาหอ้งพักแบบตา่ง ๆ : 

ราคาบาท / ทา่น ทา่นท ี1-2 ทา่นท ี3-4 พักเดยีว 
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 - 
ตรวจสอบหอ้งพักกับเจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการจอง หอ้งมจํีานวนจํากัด 

   

Interior stateroom      Ocean view stateroom  Balcony stateroom 



เงอืนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคา ทงันขีนึอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ
1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้นึเรอื 
2. สําหรับเด็กอายตุาํกวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้นึเรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ, การเปลยีนแปลงโปรแกรมการทอ่งเทยีวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาทใีชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลยีนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 4 คนื (ตามแบบหอ้งพักททีา่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสาํราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิส ์บนเรอื 
5. คา่ตวัเครอืงบนิชนัประหยัด กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ สายการบนิไทย 
6. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิสงิคโปร ์- ทา่เรอื – สนามบนิสงิคโปร ์
7. โปรแกรมซติทีัวร ์ทปีระเทศสงิคโปร ์รายการเป็นไปตามทบีรษัิทกําหนด 
8. หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย 
9. ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทปีระเทศสงิคโปร ์

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. อาหารพเิศษททีา่นสงัเพมิเตมิกบัทางเรอื 
2. คา่แพคเกจเครอืงดมืบนเรอืสาํราญ / คา่ WIFI 
3. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝังตามเมอืงตา่งๆ ทเีรอืจอด (Shore Excursion) 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สาํหรับชาวตา่งชาต ิ
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอนืๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครอืงดมื ฯลฯ 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 

 

 

 

 



เงอืนไขการใชบ้รกิาร 
 
1. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์
เดนิทางกอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 
2. การชาํระคา่บรกิาร 
2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนอืงจาก ราคาโปรโมชนัมหีอ้งพักในจํานวนจํากัด 
3. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารชาํระเงนิ 
3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนื
ทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 
3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของ
ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที
สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีม่สามารถเดนิทางได ้
3.3 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 
สาํคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทยีวโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการ
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง 
ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้งัสนิ 
3.4 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 

 

 

 

  



 

 

 

หนงัสอืเดนิทาง
และวซีา่ 

x ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการ
เดนิทาง 

x ประเทศทคีณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพอืเขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน
วางแผนการทอ่งเทยีวของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ  USD  ซงึสามารถทํารายการผา่น
บัตรเครดติทไีดล้งทะเบยีนเชอืมกับบัตร Sea Pass card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 
บาท หากมคีวามจําเป็นทจีะใชจ้า่ยมากกวา่นตีอ้งแจง้และสําแดงกับเจา้หนา้ทตีรวจคน
เขา้เมอืงทังขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งนําเงนิสดขนัตํา 150 USD 
(รายละเอยีดอาจมกีารเปลยีนแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวนักอ่นเรอื
จะเทยีบทา่วนัสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการทังหมดใหเ้สร็จสนิ 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้อืประกันการเดนิทาง 
อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 
เวลาทอ้งถนิ     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถนิจากทา่เรอืเมอืงแรกทเีดนิทาง ทังนอีาจมกีาร

เปลยีนแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านนําแตล่ะประเทศ ซงึสามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนังสอืพมิพป์ระจําวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ USD   อตัราเทยีบ 31.95 บาท ตอ่ 1 USD 
*ตรวจสอบ ณ เมอืวนัท ีวันท ี18 เม.ย. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลยีนของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัีงกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทังแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดัง
รปู  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้หีอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ
เวลาเป็นไปตามทเีรอืกําหนด โดยจะมอีาหารทังมอืเชา้ กลางวนั เย็น คําจนถงึดกึ
ใหบ้รกิาร สบัเปลยีนกันตามมอือาหารตลอดทังวนั หรอืมอือาหารเย็นทา่นอาจเลอืก
รับประทานอาหารมอืเย็นไดท้หีอ้งอาหารหลักทจีะมรีะบไุวใ้น Sea Pass card ของทกุ
ทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั 
ทา่นททีานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการ

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ  

 

https://www.accuweather.com/


แสดงรอบหลัง 
** คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพมิเตมิบน
เรอืสําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมอือาหารและราคาทเีรอืกําหนด 

สงิทตีอ้งเตรยีม � ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทมีอีายมุากกวา่ 6 เดอืน 
� เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนอืงจากวนัแรกททํีาการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
� ตัวลอ่งเรอื 
� ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
� แบบฟอรม์การลงเรอื 
� เงนิสด/ บัตรเครดติ 
� กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบุัตเิหต ุ
� ของมคีา่ / อปุกรณ์ทจํีาเป็น 
� ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
� ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สงิทคีวรเตรยีม � แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสอืคลมุกันหนาว เนอืงจากบน
เรอือาจมลีมแรง 

� ยาประจําตัว ทมีรีายละเอยีดกํากับ 
� อปกุรณ์อาบนํา ของใชส้ว่นตัว   
� Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์
� ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทชีารจ์แบตเตอรสีํารอง 
� รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
� หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครอืงเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  
� ชดุวา่ยนํา 

สงิทไีมอ่นญุาต
ใหน้ําขนึและลง
เรอื 

x ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกับเครอืงบนิ 
x ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 
x ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน 
x เครอืงดมืทกุชนดิทังทมี ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
x ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนอืสตัว ์
x อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสงิผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครอืงแตง่กาย x การแตง่กายทังชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและททีา่เรอื
เพอืรว่มโปรแกรมทรปิกับทางเรอืทไีดทํ้ารายการจองไว ้

x หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคําทหีอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการ
เชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอื
ทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกงึทางการได ้

x หากเป็นเสน้ทางทลีอ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวีนักัปตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิทกุ
ทา่นใหเ้ขา้ร่วมงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 

  



 
 

ขนัตอนการขนึ–ลง เรอืสําราญ  
1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดรั้บ Sea Pass 

Card ทจีะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขนึและลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

       
 
 
2. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทสีนามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพอืใหเ้จา้หนา้ททีางเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทสีะดวกจะถอื
กระเป่าขนึไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกับการเดนิทางออก 
โดยสารเครอืงบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมอืถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทเีรอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพัก
ทา่นรดูกับเครอืงบันทกึ เพอืยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปิน ีของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปทหีอ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีขีนึเรอืสําราญ กรณุาศกึษา
จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทอียูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทรีะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดัง
ขนึ ใหไ้ปตามจดุทรีะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทจีะแจง้ใหห้ยบิเสอืชชูพีทมีพีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้
ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ขนัตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 
1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้า่ย ท ีReception เจา้หนา้ทจีะแจง้ยอด
คา่ใชจ้า่ยทใีชไ้ปทังหมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 
**กรณีชําระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลยีน ตามเงอืนไขทเีรอืกําหนด** 
2. กอ่นวนัสดุทา้ยทเีรอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ ีReception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา
ทรัีบหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 
 
 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Guest Service 



กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงัน ี
เมอืเรอืเรมิลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื

จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครอืง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกับเครอืงอนืได ้
สงวนสทิธอิัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลยีนแปลง กรณุาเช็คราคาทแีน่นอนอกีครังกับเจา้หนา้ทบีนเรอื 

(สญัญาณบางพนืทอีาจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

  
กรณีททีา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทใีหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศทเีดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝังซงึสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทเีรอืลอ่ง
น่านนําสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนไีด ้

 



กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงัน ี
เมอืเรอืเรมิลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื

จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครอืง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกับเครอืงอนืได ้
สงวนสทิธอิัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลยีนแปลง กรณุาเช็คราคาทแีน่นอนอกีครังกับเจา้หนา้ทบีนเรอื 

(สญัญาณบางพนืทอีาจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

  
กรณีททีา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทใีหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศทเีดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝังซงึสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทเีรอืลอ่ง
น่านนําสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนไีด ้

 


