
  

 

 

 

 

 

 

 

Jewel of the Seas 
8 วัน 7 คนื: ดไูบ - โดฮา - บาเรนห ์– เกาะเซอรบ์านยีาส – อาบดูาบ ี- 

ดไูบ 

 

 

 

23-30 ธนัวาคม 2562 
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17.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืราชติ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมเิรตส ์

(ทา่นควรมาถงึทา่เรอืเพื7อเช็คอนิเขา้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชั7วโมง)  
 
Port Address: Port Rashid (Commonly known as Mina Rashid) Passenger Terminal 2 / 3Dubai, United Arab Emirates 
 

 
 

** หอ้งอาหาร Tides Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั [งอยูท่ี7ชั [น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั [งอยู ่บนชั [น 11 ของเรอืสําราญ 

 

    

 

 

เชา้,กลางวนั,เย็น   รับประทานอาหารที7ทางเรอืไดจั้ดใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร Tides Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั [งอยูท่ี7ชั [น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั [งอยู ่บนชั [น 11 ของเรอืสําราญ 

 
ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มที7ไดจ้ากกจิกรรมที7จัดขึ[นตั [งแตเ่ชา้ 

วนัที! 1      ตอ้นรบัสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐั อาหรบั เอมเิรตส ์(ทา่เรอืราชติ) 

วนัที! 2       ลอ่งนา่นนํ ?าสากล 



  

 

 

 

 

 

 

จรดคํ7า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที7หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที7
จัดเครื7องเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี7ตอ้งการเสี7ยงโชค, หรอืทา่นที7ตอ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระนํ[ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี7, สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ที7ชอบกจิกรรมน่า
ตื7นเตน้สามารถ เลน่เครื7องเลน่ไมว่า่จะเป็นสระวา่ยนํ[ากลางแจง้, ชมโชว ์และอื7นๆได ้
 

  
 

 

 
เชา้    ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดังนี[ 
 
** หอ้งอาหาร Tides Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั [งอยูท่ี7ชั [น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั [งอยู ่บนชั [น 11 ของเรอืสําราญ 

 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที7ทา่เรอื โดฮา ประเทศ กาตาร ์สําหรับทา่นที7ทําการจองทัวร ์
  บนฝั7งกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานที7นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที7 
  สะดวกเดนิทางทอ่งเที7ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั7วโมง  ณ 

  บรเิวณทา่เรอื โดฮาจะมบีรกิาร แท๊กซี7 จากทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่น 
 ใดที7ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆที7ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั[งวนัโดย 
 สามารถดไูดจ้าก Cruise Compass ตารางกจิกรรมที7ทา่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัที7หอ้งพักของทา่น 
 

ประเทศกาตาร ์ดนิแดนเล็ก ๆ ของคาบสมทุรอาระเบยี แตม่ทีรัพยากรธรรมชาตอิยา่งนํ[ามันและกา๊ซ
ธรรมชาตซิอ่นอยูม่หาศาล จนไดรั้บการจัดอันดับใหเ้ป็นหนึ7งในประเทศที7รํ7ารวยที7สดุในโลก 

พื[นที7ของประเทศกาตารส์ว่นใหญเ่ป็นทะเลทราย จงึมคีวามแหง้แลง้และมภีมูอิากาศแบบ
ทะเลทราย โดยชว่งฤดหูนาวมอีณุหภมูปิระมาณ 10 องศาเซลเซยีส แตห่ากเป็นฤดรูอ้นจะมี
อณุหภมูสิงูไดถ้งึ 50 องศาเซลเซยีส และอาจเกดิพายทุรายไดต้ลอดปี โดยเฉพาะชว่งเดอืน
เมษายน-มถินุายน 

วนัที! 3        ทา่เรอื โดฮา ประเทศ กาตาร ์ 



  

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. เรอืออกจากโดฮา ประเทศ กาตาร ์

     
 

เชา้    ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี[ 
 
** หอ้งอาหาร Tides Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั [งอยูท่ี7ชั [น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั [งอยู ่บนชั [น 11 ของเรอืสําราญ 

 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที7ทา่เรอื คารล์ฟิา บนิ ซาลมาน ประเทศ บาหเ์รน สําหรับทา่นที7ทําการจองทัวร ์
  บนฝั7งกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานที7นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที7 
  สะดวกเดนิทางทอ่งเที7ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั7วโมง  ณ 

  บรเิวณทา่เรอื จะมบีรกิาร แท๊กซี7 จากทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่น 
 ใดที7ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆที7ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั[งวนัโดย 
 สามารถดไูดจ้าก Cruise Compass ตารางกจิกรรมที7ทา่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัที7หอ้งพักของทา่น 
 

ราชอาณาจกัรบาหเ์รน (Kingdom of Bahrain) เป็นประเทศเกาะในอ่าวเปอร์เซีย (อ่าว
อาหรับ) อยู่ห่างจากประเทศซาอุดอีาระเบยี โดยมสีะพานเชื7อมต่อระหว่างกัน 28 กโิลเมตร คอื 
สะพานคงิฟะฮัด 
บาหเ์รนเป็นประเทศแรกในอา่วอาหรับที7ขดุพบนํ[ามันดบิในปี 2475 และมกีารสรา้งโรงกลั7นนํ[ามันขึ[น 
อย่างไรก็ด ีปรมิาณนํ[ามันดบิที7ขุดพบในบาหเ์รนนับว่ามจํีานวนไม่มากนักเมื7อเทียบกับคูเวตและ
ซาอดุอีาระเบยี 

 

วนัที! 4       ทา่เรอื คารล์ฟิา บนิ ซาลมาน ประเทศ บาหเ์รน 



  

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. เรอืออกจากทา่เรอื คารล์ฟิา บนิ ซาลมาน ประเทศ บาหเ์รน 

 

 

เชา้    ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี[ 
 
** หอ้งอาหาร Tides Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั [งอยูท่ี7ชั [น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั [งอยู ่บนชั [น 11 ของเรอืสําราญ 

 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที7เกาะเซอรบ์านียาส ประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมเิรตส ์สําหรับท่านที7ทําการจอง
ทัวร ์
  บนฝั7งกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานที7นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที7 
  สะดวกเดนิทางทอ่งเที7ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั7วโมง  ณ 

  บรเิวณทา่เรอื จะมบีรกิาร แท๊กซี7 จากทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่น 
 ใดที7ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆที7ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั[งวนัโดย 
 สามารถดไูดจ้าก Cruise Compass ตารางกจิกรรมที7ทา่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัที7หอ้งพักของทา่น 
 

เกาะเซอรบ์านยีาสเป็นเกาะธรรมชาตทิี7ตั [งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต ้170 กม. ของอาบดูาบซี ึ7งเป็น
เมอืงหลวงของสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อยูห่า่งจาก Jebel Dhanna 9 กโิลเมตรซึ7งทําหนา้ที7เป็นจดุ
ขา้มไปยังเกาะอื7น ๆ เชน่ Dalma Sir Bani Yas อยูห่า่งจากเหนอืจรดใต ้17.5 กม. 

 

วนัที! 5      เกาะเซอรบ์านยีาส ประเทศ สหรฐั อาหรบั เอมเิรตส ์



  

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. เรอืออกจากเกาะเซอรบ์านยีาส ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมเิรตส ์

 

 

เชา้    ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี[ 
 
** หอ้งอาหาร Tides Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั [งอยูท่ี7ชั [น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั [งอยู ่บนชั [น 11 ของเรอืสําราญ 

 
08.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที7ท่าเรอืซาเยด เมอืงอาบดูาบ ีประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมเิรตส ์สําหรับท่านที7ทํา

การจองทัวร ์บนฝั7งกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานที7นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที7 
สะดวกเดนิทางท่องเที7ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชั7วโมง ณ บรเิวณท่าเรอื จะมี
บรกิาร แท๊กซี7 จากท่าเรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่าน ใดที7ไมล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรม
ต่างๆที7ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทั[งวันโดย สามารถดูไดจ้าก Cruise Compass ตารางกจิกรรมที7
ทา่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัที7หอ้งพักของทา่น 

 
อาบดูาบ ีเป็นเมอืงหลวงและเมอืงที7ใหญท่ี7สดุเป็นอนัดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อาบดูาบี
ตั [งอยูบ่นเกาะรปูตัวททีี7ยื7นเขา้ไปในอา่วเปอรเ์ซยี เมอืงครอบคลมุพื[นที7 67,340 ตารางกโิลเมตร 
และมปีระชากรราว 860,000 คนในปี ค.ศ. 2007 อาบดูาบถีอืเป็นเมอืงที7คา่ครองชพีแพงที7สดุ
อันดับ 3 ในภมูภิาค และอนัดับ 26 ของโลก 

วนัที! 6      เมอืงอาบดูาบ ีประเทศ สหรฐั อาหรบั เอมเิรตส ์



  

 

 

 

 

 

 

 

20.00 น. เรอืออกจากเมอืงอาบดูาบ ีประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมเิรตส ์

 

 

เชา้,กลางวนั,เย็น   รับประทานอาหารที7ทางเรอืไดจั้ดใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั [งอยูท่ี7ชั [น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั [งอยู ่บนชั [น 11 ของเรอืสําราญ 

 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มที7ไดจ้ากกจิกรรมที7จัดขึ[นตั [งแตเ่ชา้ 
จรดคํ7า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที7หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที7
จัดเครื7องเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี7ตอ้งการเสี7ยงโชค, หรอืทา่นที7ตอ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระนํ[ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี7, สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ที7ชอบกจิกรรมน่า
ตื7นเตน้สามารถ เลน่เครื7องเลน่ไมว่า่จะเป็นสระวา่ยนํ[ากลางแจง้, ชมโชว ์และอื7นๆได ้

 

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานที!และเวลาที!หอ้งพกัของทา่นเพื!อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

 วนัที! 7        เดนิทางถงึเมอืงดไูบ ประเทศ สหรฐั อาหรบั เอมเิรตส ์



  

 

 

 

 

 

 

  
 

ชว่งคํ!า เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํากระเป๋า 
  เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพื7อใหพ้นักงานนําลงไปที7ทา่เรอืในวนัรุง่ข ึ[น  (สิ7งของที7ทา่น 
  จําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)  ** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋า 
  เดนิทางลงดว้ยตนเอง ไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ี7หนา้หอ้งพัก ** 
 

  
 

 

 

เชา้  ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที7เรอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดังนี[ 
** หอ้งอาหาร Dining Room หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ7งตั [งอยูท่ี7ชั [น 3 - 4 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ7งตั [งอยู ่บนชั [น 11 ของเรอืสําราญ 

 
08.00 น. เรอืเทยีบทา่ เมอืงดไูบ ประเทศ สหรับอาหรับเอมเิรตส ์หลังจากทกุทา่นลง 
  จากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง 
   

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 

 

 วนัที! 8        เมอืงดไูบ ประเทศ สหรฐั อาหรบั เอมเิรตส ์



  

 

 

 

 

 

 

ราคาหอ้งพักแบบตา่ง ๆ : 

ชนดิหอ้งพกั หอ้งพกั 2 ทา่น ราคาตอ่ทา่น(ราคาพเิศษ) 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 39,999 

ตรวจสอบหอ้งพักกับเจา้หนา้ที7ทกุครั[งกอ่นทําการจอง หอ้งมจํีานวนจํากัด 

 

เง ื!อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิใ̀นการเปลี!ยนแปลงราคา ท ั?งนี?ข ึ?นอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึ[นเรอื 
2. สําหรับเด็กอายตํุ7ากวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึ[นเรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครั[ง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิsที7จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีที7กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิsในการที7จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที7ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที7ยวบนิ, การเปลี7ยนแปลงโปรแกรมการทอ่งเที7ยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิsในการเปลี7ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที7ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิsในการเปลี7ยนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาที7ใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี7ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครั[ง 

อตัราคา่บรกิารนี?รวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 7 คนื (ตามแบบหอ้งพักที7ทา่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสาํราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิส ์บนเรอื 



  

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี?ไมร่วม 

1. อาหารพเิศษที7ทา่นสั7งเพิ7มเตมิกบัทางเรอื 
2. คา่แพคเกจเครื7องดื7มบนเรอืสาํราญ / คา่ WIFI 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สาํหรับชาวตา่งชาต ิ
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื7นๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครื7องดื7ม ฯลฯ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ7ม 7% และภาษีหัก ณ ที7จา่ย 3% 
6. คา่ตัxวเครื7องบนิชั [นประหยัด กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ  
7. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิสงิคโปร ์- ทา่เรอื – สนามบนิสงิคโปร ์
8. หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย 
9. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝั7งตามเมอืงตา่งๆ ที7เรอืจอด (Shore Excursion) 

เง ื!อนไขการใชบ้รกิาร 

 
1. ในกรณีที7ลกูคา้ตอ้งออกตัxวโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที7ของบรษัิทฯเพื7อเชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์
เดนิทางกอ่นทกุครั[ง มฉิะนั[นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั [งสิ[น 
2. การชาํระคา่บรกิาร 
2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื7องจาก ราคาโปรโมชั7นมหีอ้งพักในจํานวนจํากัด 
3. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารชาํระเงนิ 
3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิs เก็บคา่ใชจ้า่ยทั [งหมด เนื7องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื7น
ที7เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ ที7เกดิจากการยกเลกิของทา่น 
3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ7งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลื7อนการเดนิทาง
ของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั [งนี[ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที7ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัxวเครื7องบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที7
สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื7นๆที7เกดิขึ[นตามจรงิ ในกรณีที7ไม่สามารถเดนิทางได ้
3.3 กรณีที7กองตรวจคนเขา้เมอืงทั [งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที7ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsที7จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั [งสิ[น 
สาํคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื7อการทอ่งเที7ยวเทา่นั[น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเที7ยวโดยผดิกฎหมายและในขั [นตอนการ
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึ[นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที7เทา่นั[น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง 
ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั [งสิ[น 
3.4 เมื7อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ7ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิs 
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั [งสิ[น 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทาง
และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการ
เดนิทาง 

• ประเทศที7คณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพื7อเขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน
วางแผนการทอ่งเที7ยวของคณุกอ่นเดนิทางทกุครั[ง 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ  USD  ซึ7งสามารถทํารายการผา่น
บัตรเครดติที7ไดล้งทะเบยีนเชื7อมกับบัตร Sea Pass card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 
บาท หากมคีวามจําเป็นที7จะใชจ้า่ยมากกวา่นี[ตอ้งแจง้และสําแดงกับเจา้หนา้ที7ตรวจคน

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ  

 



  

 

 

 

 

 

 

เขา้เมอืงทั[งขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งนําเงนิสดขั [นตํ7า 150 USD 
(รายละเอยีดอาจมกีารเปลี7ยนแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวนักอ่นเรอื
จะเทยีบทา่วนัสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการทั[งหมดใหเ้สร็จสิ[น 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ื[อประกันการเดนิทาง 

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

เวลาทอ้งถ ิ!น     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิ7นจากทา่เรอืเมอืงแรกที7เดนิทาง ทั[งนี[อาจมกีาร
เปลี7ยนแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านนํ[าแตล่ะประเทศ ซึ7งสามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนังสอืพมิพป์ระจําวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ USD   อตัราเทยีบ 31.95 บาท ตอ่ 1 USD 
*ตรวจสอบ ณ เมื7อวนัที7 วันที7 18 เม.ย. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลี7ยนของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัี[งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทั[งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดัง
รปู  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ี7หอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ
เวลาเป็นไปตามที7เรอืกําหนด โดยจะมอีาหารทั[งมื[อเชา้ กลางวนั เย็น คํ7าจนถงึดกึ
ใหบ้รกิาร สบัเปลี7ยนกันตามมื[ออาหารตลอดทั[งวนั หรอืมื[ออาหารเย็นทา่นอาจเลอืก
รับประทานอาหารมื[อเย็นไดท้ี7หอ้งอาหารหลักที7จะมรีะบไุวใ้น Sea Pass card ของทกุ
ทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั 
ทา่นที7ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการ
แสดงรอบหลัง 
** คา่ใชจ้า่ยเพิ7มเตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิ7มเตมิบน
เรอืสําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมื[ออาหารและราคาที7เรอืกําหนด 

สิ!งที!ตอ้งเตรยีม �  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางที7มอีายมุากกวา่ 6 เดอืน 
�  เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนื7องจากวนัแรกที7ทําการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
�  ตัxวลอ่งเรอื 
�  ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
�  แบบฟอรม์การลงเรอื 
�  เงนิสด/ บัตรเครดติ 
�  กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบัุตเิหต ุ



  

 

 

 

 

 

 

�  ของมคีา่ / อปุกรณ์ที7จําเป็น 
�  ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
�  ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิ!งที!ควรเตรยีม �  แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสื[อคลมุกันหนาว เนื7องจากบน
เรอือาจมลีมแรง 

�  ยาประจําตัว ที7มรีายละเอยีดกํากับ 
�  อปกุรณ์อาบนํ[า ของใชส้ว่นตัว   
�  Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์
�  ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ที7ชารจ์แบตเตอรี7สํารอง 
�  รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
�  หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครื7องเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  
�  ชดุวา่ยนํ[า 

สิ!งที!ไมอ่นญุาต
ใหน้ําข ึ?นและลง
เรอื 

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกับเครื7องบนิ 
• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 
• ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นั[น 
• เครื7องดื7มทกุชนดิทั[งที7ม ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนื[อสตัว ์
• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิ7งผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครื!องแตง่กาย • การแตง่กายทั[งชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและที7ทา่เรอื
เพื7อรว่มโปรแกรมทรปิกับทางเรอืที7ไดทํ้ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํ7าที7หอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็น
การเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความ
รว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึ7งทางการได ้

• หากเป็นเสน้ทางที7ลอ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวีนักัปตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิทกุ
ทา่นใหเ้ขา้ร่วมงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 

ข ั?นตอนการขึ?น–ลง เรอืสําราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี7 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดรั้บ Sea Pass 

Card ที7จะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึ[นและลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

       

 

 
หากกรณีการด์สญูหาย
กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 
Guest Service 



  

 

 

 

 

 

 

 

2. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางที7สนามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพื7อใหเ้จา้หนา้ที7ทางเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นที7สะดวกจะถอื

กระเป่าขึ[นไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกับการเดนิทางออก 

โดยสารเครื7องบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมื7อถงึประตเูรอื เจา้หนา้ที7เรอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพัก

ทา่นรดูกับเครื7องบันทกึ เพื7อยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี[ ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปที7หอ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีี7ข ึ[นเรอืสําราญ กรณุาศกึษา

จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิที7อยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืที7ระบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดัง

ขึ[น ใหไ้ปตามจดุที7ระบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ที7จะแจง้ใหห้ยบิเสื[อชชูพีที7มพีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ั?นตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้า่ย ที7 Reception เจา้หนา้ที7จะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยที7ใชไ้ปทั[งหมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีชําระบัตรเครดติ อตัราแลกเปลี7ยน ตามเงื7อนไขที7เรอืกําหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยที7เรอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี7 Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา

ที7รับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี? 

เมื7อเรอืเริ7มลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครื7อง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกับเครื7องอื7นได ้

สงวนสทิธิsอัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลี7ยนแปลง กรณุาเช็คราคาที7แน่นอนอกีครั[งกับเจา้หนา้ที7บนเรอื 
(สญัญาณบางพื[นที7อาจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 



  

 

 

 

 

 

 

 

  
กรณีที7ทา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิที7ใหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศที7เดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝั7งซึ7งสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัที7เรอืลอ่ง
น่านนํ[าสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนี[ได ้
 

 


