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SPHZ‐C2 (ทวัร)์ PROMO RESORT WORLD CRUISE   (กวัลา-สงิคโปร)์  

 

(ทวัร เ์ตม็รูปแบบเทยีวมาเลเซยี-สิงคโปร -์เร ือสาํราญ) 
PROMO ! RESORT WORLD CRUISE  

 
กัวลาลัมเปอร (์มาเลเซยี)-สงิคโปร -์กัวลาลัมเปอร (์มาเลเซยี)  วัน   คืน  

เดนิทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) 
ความพเิศษของรายการ  

⧫ รวมตวัเครอืงบินไป/กลบัแลว้ นาํหนกักระเป๋า  กก. มีอาหารและเครอืงดืมบรกิารบนเครอืง 

⧫ รถรบั/สง่สนามบิน –ท่าเรอื – CITY TOUR MALAYSIA (กัวลาลัมเปอร )์ 

⧫ มีไกดท์อ้งถินและหวัหนา้ทวัรด์แูลอาํนวยความสะดวก  

⧫ รวมประกนัภยัการเดินทาง  

 โปรดดูราคาและไฟลท์บินทตีารางขายท้ายรายการเท ่านัน!! 
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พเีร ียดเดนิทาง :  

03-06 พ.ค. 66 
เร ือออก 20.00 

31 พ .ค. - 03 มิ.ย.66 
เร ือออก 20.00 

26 ก.ค.- 29 ก.ค. 66 
เร ือออก 20.00 

09-12 ส.ค. 66 
เร ือออก 20.00 

27-30 ก.ย. 66 
เร ือออก 20.00 

11-14 ต.ค. 66 
เร ือออก 20.00 

18-21 ต.ค. 66 
เร ือออก 20.00 

08-11 พ .ย. 66 
เร ือออก 20.00 

22-25 พ .ย. 65 
เร ือออก 20.00 

06-09 ธ .ค. 66 
เร ือออก 20.00 

27-30 ธ .ค. 66 
เร ือออก 20.00 

 
วันแรก กรุงเทพฯ  –  มาเลเซยี - กัวลาลัมเปอร  ์  (D) 
08.00 น. คณะพรอ้มกันทีสนามบินสุวร รณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  เคาน ์เตอร ์สายการบิน  MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมี
เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
 
11.05 น. เด ินทางสู่ ประเทศมาเลเซ ีย  โดยสายการบิน  MALAYSIA AIRLINE เท ียวบินท ี MH785 มีอาหารและเคร ือ งดืม

บร ิการบนเคร ือง 
RE-CHECK เอกสารสาํหร ับใช้เดนิทางเข ้าประเทศมาเลเซ ีย 
1. พาสปอรต์ทมีอีายุเหลอืมากกว่า  เดอืน ณ วันทเีดนิทาง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบยีนเข ้าใช้ 
 
14.25 น. เดินทาง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร  ์(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

เรยีบรอ้ย 
.................           นาํทา่นเดนิทางสู่เมอืงในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ  ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ . -  ช.ม.) 
ถงึสถานีกระเชา้ลอยฟา้ AWANA SKY WAY  (โปรดเตร ียมเงนิค่านาํกระเป๋าข ึนกระเช้า  RM ในกรณีทกีระเป๋าใหญ่เก ินขนาดทรีะบุ
ไว้ ขนาดกระเป๋าทสีามารถนําข ึนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ ่าย  Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. หร ือขนาดไม่เกนิ นิว) 
นาํทา่นนัง กระเช้าลอยฟ้า ขนึสูย่อดเขาเก็นติง ระยะทาง .  กม. ซงึยาวทีสดุในเอเชียจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกอนัหนาทึบและอากาศ
บรสิทุธิอนัหนาวเย็น (โปรดนาํเสือหนาวติดตวัไปดว้ย) 
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เกน็ตงิไฮแลนด  ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตติดต่อของรฐัปาหงั และรฐัเซลงั
งอร ์อยู่สงูกว่าระดบันาํทะเลถึง ,  ฟิต หรอื ,  เมตร ห่างจากนครกวัลาลมัเปอร ์  กิโลเมตร การก่อสรา้งดาํเนินดว้ยความยากลาํบาก 
โดยราชาคาสิโน ลมิโกะหต์ง ไดเ้รมิลงมือตดัถนนขนึสูย่อดเขาในปี  ใชเ้วลาถึง  ปี แลว้จงึดาํเนินการสรา้งรสีอรท์  

จากนันนาํทา่นเข ้าสู่ทพี ัก  โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรือ  “FIRST WORLD” เทยีบเทา่   * 

วันสอง  วัดถาํบาตู - ทา่เร ือ  พอรต์คลัง - ทา่เร ือ  มาร ีน่า เบย ์ครูสเซนเตอร  ์ประเทศ สงิคโปร  ์  (B-L-) 
เช ้า    ร ับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                 นาํทา่นสู่ นครกัวลาลัมเปอร  ์ระหวา่งทางใหท้า่นไดพ้กัเปลียนอิรยิาบถทีบรเิวณ รา้นคา้สินคา้พืนเมือง เพือ
เลือกซือหาของฝากพืนเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต ๋เคล็ดลบัคูค่รวัมาเลเซีย กาแฟขาวขนึชือของเมืองอิโปห ์ทีมีรสหอมกลม
กลอ่มราวกบักาแฟสด นาํท่านแวะถ่ายรูปและนมสัการ พระขนัธกมุาร ที วัดถาํบาตู เป็นศาสนสถานทีศกัดสิิทธิของศาสนา
ฮินด ูดา้นหนา้ปากทางขนึบนัไดไปยงัถาํ ขา้งบนมีรูปปันของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทยีง     ร ับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร  

ถงึเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสู่ท ่าเร ือ  พอรต์คลัง  
14.30 น. ลูกค้า REGISTER ณ. ทา่เร ือ PORT KLANG ดว้ยตนเอง         

*** LASTBOARDING / GATE CLOSE TIME IS 16:30 PM  
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จากนนันาํท่านเช็คอินขนึเรอืสาํราญ RESORT WORLD CRUISE  สรา้งขนึ และนาํลงทะเลลอ่งใน ปี 2016 มีความใหญ่โต
ถงึ 150,659 ตนั มีความสงูถงึ 18 ชนัและจผุูโ้ดยสารทงัหมด 3,352 คนและลกูเรอือีก 1,925 คน มีจาํนวนหอ้งพกัทงัหมด 
1,674 หอ้งและ หอ้งพกัแบบสวีท 142 หอ้ง เพือใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทกุระดบันอกจากความใหญ่และ
ความจแุบบอลงัการแลว้ ยงัมาพรอ้มกบัความบนัเทิงและรา้นอาหารมากมายใหค้ณุไดลิ้มลองแบบนบัไม่ถว้นเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ก่อนเวลาเร ือสาํราญออกจากทา่ขอเช ิญทกุทา่นร ่วมกจิกรรมซอ้มจุดรวมพลกรณีฉ ุกเฉ ิน ‘Muster Drill’ ซงึ 
เป็นหนึงในกฎการเดนิเร ือสากลโดยเมอืมีประกาศจากทางเร ือให ้ทกุทา่นไปยังจุดรวมพลตามท  ี

กาํหนดไวบ้นบัตรขนึเร ือ  (SeaPass) ของท่าน***  

 
 
20.00 น. ***** เร ือออกเดนิทางสู่น ่านนําสากล มุ่งสู่ประเทศสงิคโปร  ์***** 
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เยน็  รบัประทานอาหารเย็น ณ  หอ้งอาหารหลกั จากทีโชวอ์ยู่บนบตัร Cruise Card ของท่าน หรอืเลือก 

รบัประทานทีหอ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอธัยาศยั หลงัจากนนัชมการแสดงทีหอ้งโชวห์ลกั  
(ทา่นทีจะชมโชวจ์ะตอ้งทาํการจองรอบโต๊ะที Box Office ซงึตงัอยูโ่ซน Lobby ชนั ) และดนตรสีดตามบาร์
ตา่งๆทวัทงัลาํเรอื และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

***Casino จะเร ิมใหบ้ร ิการหลัง .  น. ของวันททีาํการ  CHECK IN *** 
คาสโิน บนเร ือสาํราญ ให้บร ิการหลังจากเร ือออกเดนิทาง และจะหยุดใหบ้ร ิการเมือเร ือจอด 

*ทา่นสามารถรบัประทานอาหารอยา่งอิสระไดต้าม หอ้งอาหารทีเรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี* 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซงึตงัอยู ่บนชนั  ของเรอืสาํราญ 
 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซงึตงัอยู่ทีชนั  และ ชนั  
ของเรอื 
 

 
***  ชมการแสดงโชวท์หีอ้งโชวห์ลักชัน  7 ซงึจะโชวส์องรอบด้วยกันคือ  20.00 น. และ 22.00 น. *** 

 

วันสาม ทา่เร ือ  มาร ีน่า เบย  ์ครูสเซนเตอร  ์- ทา่เร ือ  พอรต์คลัง      (-) 

เช ้า    ร ับประทานอาหาร  เช ้า ณ หอ้งอาหารของเรอืสาํราญ 
กิจกรรมตา่งๆของเรอื ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามทีระบใุนรายการ NAVIGATOR) 

………น. เร ือจอดเทยีบทา่ททีา่เร ือ  มาร ีน่า เบย  ์ครูสเซนเตอร  ์ประเทศ สิงคโปร  ์สาํหรบัทา่นทีทาํการจองทวัร ์
บนฝังกบัทางเรอื พนกังานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนดัพบบนเรอื  สว่นท่านทีสะดวกเดินทาง
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ทอ่งเทียวเองสามารถ ลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด  ชวัโมง ณ บรเิวณทา่เรอื มารนีา่ เบยจ์ะมีบรกิาร แท๊กซี 
จากท่าเรอืเขา้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ท่านใดทีไมล่งจากเรอืสามารถสนกุกบักิจกรรมตา่งๆทีทางเรือเตรยีมไวใ้ห้
ตลอดทงัวนัโดยสามารถดไูดจ้าก Dream Daily ตารางกิจกรรมทีท่านจะไดร้บัในแตล่ะวนัทีหอ้งพกัของท่าน 

 
 
20.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร ์ประเทศสิงคโปร  ์ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ 

หอ้งอาหารหลกัทีแสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ .  หรือ 
.  น. หลงัจากนนัพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เร ือจะมีใบแจ้ง สถานทแีละเวลาทหีอ้งพ ักของทา่นเพอืใหท้ ่านร ับหนังสือเดินทางคืน 

22.00 น. เรอืจะมีแท๊กกระเป๋าและกาํหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพกัของท่าน ใหท้่านนาํ 
  กระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือใหพ้นกังานนาํลงไปทีท่าเรอืในวนัรุง่ขนึ   

(สิงของทีท่านจาํเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)** ถา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะถือ
กระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม ่ จาํเป็นตอ้งวางไวที้หนา้หอ้งพกั ** 

 
วันสี ทา่เร ือ  พอรต์คลัง – ชมเมืองหลวงของมาเลเซ ีย - มัสยดิอาเหม็ด - พระราชวังอ ิสตันน่า ไนการ ่า – 

เมอรเ์ดก้าสแควร  ์- กรุงเทพฯ          (-L-) 

เช ้า ร ับประทานอาหาร  เช ้า ณ หอ้งอาหารของเรอืสาํราญ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือพอรต์คลัง ประเทศ
มาเลเซีย หลงัจากทกุท่านลงจากเรอืจะผ่าน พิธีการตรวจคน
เขา้เมืองและรบักระเป๋าเดินทางของทา่นดา้นล่างหลงัจากนนั  

** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจาก
ทา่เร ือ** 
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นาํท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซ ีย ซึงเป็นเมืองทีตังขึนทีบริเวณทีแม่นาํ  สายตัดกัน นาํท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด 
เก่าแก่และสวยทีสุดในมาเลเซีย นาํท่านแวะถ่ายรูปดา้นหน้า พระราชวังอ ิสตันน่า ไนการ ่า ทีประทับของสมเด็จพระ
รามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสลุต่าน อบัดลุ ซามดั ทีปัจจุบนัเป็นสถานทีของทางราชการ ตงัอยู่ตรงขา้มกบั เมอร ์
เดก้าสแควร  ์ซงึเป็นจตัรุสัทีราํลกึถึงวนัทีมาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจกัรภพ 
 
นาํคณะแวะเลือกซือชอ็กโกแลต OTOP ในโรงงานทีใหญ่ทีสดุในมาเลเซีย 
 
เทยีง     ร ับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร  SUN FONG BUKKUTTEH   
 

จากนนัอิสระใหท้า่นไดช็้อปปิงทีหา้ง MITSUI OUTLET พบกนัสนิคา้ลดราคามากมาย 50-70 % แบรนดช์นั 

นาํกวา่ 50 แบรนด ์(หากมีเวลาเหลือ) 

 

ได้เวลาอันสมควรนําท ่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาต  ิกัวลาลัมเปอร  ์

18.05 น .  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน  MALAYSIA AIRLINE  เท ียวบินท ี MH780 มีอาหาร
และเคร ืองดมืบร ิการบนเคร ือง 

19.20 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภมูิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 
              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 
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- 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  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธใ์นการ
ปร ับเปลียนราคา หากมีการปร ับข ึนของภาษีน ํามันของสายบนิหร ือการเปลียนแปลงกฏการเข ้าประเทศทมีี

ค่าใช้จ่ายเพ ิมเติม 
 

**สาํคัญมาก ** 
 หากเคยเข้าสงิคโปรด์ ้วยชือเก่าหร ือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าสิงคโปร  ์ต้องแจง้ใหท้ราบก่อนลงทะเบยีน 
 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**สาํหร ับหนังสือเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 บาท** 

วันทเีดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ เดก็อายุ เดอืน

วัน – ปี 

พกัเดยีว 

Inside Balcony Inside Balcony 

วันท  ี03-06 พฤษภาคม 2566 18,999. – 21,499.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันท  ี31พฤษภาคม – 03 มถิุนายน 2566 17,999. – 20,499.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันท  ี26-29 กรกฎาคม 2566 19,999. – 22,499.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันท  ี09-12 สงิหาคม 2566 19,999. - 22,499.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันท  ี27-30 กันยายน 2566 18,999. - 21,499.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันท  ี11-14 ตุลาคม 2566 20,999. - 23,499.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันท  ี18-21 ตุลาคม 2566 18,999. - 21,499.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันท  ี08–11 พฤศจกิายน 2566 17,999. - 20,499.- 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันท  ี22-25 พฤศจกิายน  2566 18,999. - 23,999. - 5,500.- +7,900.- +10,900.- 

วันท  ี06-09 ธ ันวาคม 2566 20,999. - 23,499. - 5,500.- +7,900.- +10,900.- 
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**** โปรแกรมนีไม่มรีาคาเด็ก **** 
*** เข ้าพกัเป็นทา่นท  ี - * ในหอ้งราคาเทา่ราคาผู้ใหญ่ *** 

**สาํหร ับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิก็บเพมิ ,  บาท** 

เงอืนไขการจอง มัดจาํท ่านละ 7,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท  

*** เมอืชาํระค่ามัดจาํแล้วถอืว่าร ับทราบเงอืนไขการจองทัวรท์กุประการ  *** 
พร้อมส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ให ้เจ้าหน้าทจีองทวัร  ์ / ส่วนทเีหลอืจา่ยก่อนเดนิทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช ้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง***  

อัตรานีรวม   
 ตวัเครอืงบินและภาษีนาํมนัตามรายการ ชนัประหยดั ไป/กลบัตามกาํหนดการของคณะทวัร ์รวมนาํหนกักระเป๋า  กก. 
 คา่อาหาร และเครอืงดืมทีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพกั  คืนพกัหอ้งละ -  ท่าน (บนเรอื  คืน+ที เก็นตงิ 1 คืน) 
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีทอ่งเทียวต่าง ๆ ตามรายการทีไดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่บัเงือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเกิดขนึระหวา่งวนั

เดนิทางเท่านนัโดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
 คา่ภาษีท่าเรอื PORT CHARGE 
 

อัตรานีไม่รวม   
 ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายทา่นละ 800 บาท ชาํระทสีนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดนิทาง  

(ไม่รวมค่าทปิหวัหน้าทวัรต์ามความพงึพอใจ) 
 คา่ทาํหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ  
 คา่อาหาร และเครอืงดืมทีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้่ายอืนๆ ทีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %   
 ไม่รวมค่าท ิป (GRATUITY ON BOARD) 44 SGD ต่อคน(รวม2คืน) สาํหร ับห ้อง Inside, Balcony  

ชาํระบนเร ือตอน Check Out  
เอกสารทใีช้ในการเดนิทาง   
 หนงัสือเดินทางทีมีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัทีจะออกเดินทาง 

 
 

เงอืนไขการจองทวัร  ์  
หากไม่ได้ร ่วมบร ิการทานอาหาร  หร ือค่าตัวเข ้าชมใดๆ  ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เนืองจาก 

วันท  ี27-30 ธ ันวาคม 2566 (วันปีใหม)่ 20,999. - 23,499. - 5,500.- +7,900.- +10,900.- 
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ค่าบร ิการทตี่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนืองจากตวัเครอืงบินตอ้งเดินทางตามวนัที ทีระบบุนหนา้ตวัเท่านนั จงึไมส่ามารถยกเลิก หรอืเปลียนแปลงการเดนิทางใด 

ๆ ทงัสนิ ถา้กรณียกเลิก หรอืเปลียนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมดหรือบางสว่นใหก้บั
ท่าน 

2. กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบรษัิทระบใุน
รายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิไมค่ืนคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทงัสิน หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัร เ์ป็นแบบเหมาจา่ยกับบร ิษัททวัรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัเิหตทีุเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัทอ่งเทียวเอง 
6. ทางบร ิษัทฯ  สามารถเปลียนแปลง ราคา และรายการทอ่งเทยีว ตามประกาศของสถานททีอ่งเทยีวนันๆ  
7. เมือท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงือนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทงัหมด 
หมายเหตุ 
 หากคณะเดินทางไมถึ่ง 10 ท่านคืนเงินเต็มจาํนวน บรษัิทขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผูร้ว่มคณะไมถึ่ง 

10 ทา่น  
 สาํหรบัผูมี้ครรภ ์กรณีอายคุรรภต์งัแต ่  สปัดาห ์ไมอ่นญุาตใหข้นึเรอื 
 สาํหรบัเด็กอายตุาํกว่า  เดือน ไมอ่นญุาตใหข้นึเรอื  
 หากมีเหตสุดุวิสยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดทาํใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาํเทียว หกัคา่ใชจ้่าย

ทีเกิดขนึจรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
 เร ืองห ้องพ ักช่วงเทศกาล หอ้งพกัทีลกูคา้ระบตุอนจองทวัร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างเรอืตามขนัตอน ในบางครงั

เรอือาจเปลียนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แตท่างบรษัิทยืนยนัว่าจะเพียงพอตอ่จาํนวนลกูคา้ เช่น 
Request สาํหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN  
Request สาํหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิม ตามเงือนไขของโรงแรมที
จอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ เมือเกิดเหตจุาํเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจ่าย
เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรอืสบัเปลียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
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 การไม่รบัประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณที์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอืนๆทีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิมเตมิทีเกิดขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 

ข้อมูลเพมิเตมิ ลอ่งเรอืสาํราญ RESORT WORLD CRUISE 

ศลุกากร ประเทศสงิคโปร ์อนญุาต ใหน้าํ บหุร ี  ซอง/ท่าน และสรุา  ลิตร / ท่าน เขา้ประเทศ และไม่อนญุาตใหน้าํหมาก
ฝร ังเขา้ประเทศ หากเจา้หนา้ทีตรวจพบจะถกูยดึทนัที  และหา้มนาํสิงของผิดกฎหมายเขา้ประเทศมีบทลงโทษที
แรงมาก 

บัตรเดรคิต การใชจ้่ายบนเรอืสาํราญส่วนใหญ่ใชจ้่ายเป็นเงินสกลุ SGD  ซงึสามารถทาํรายการผ่านบตัรเครดิตทีได้
ลงทะเบยีนเชือมกบับตัร Cruise card ก่อนเดินทางได ้

อุณหภมูิ กรุณาเช็คกบัเจา้ทีอีกครงัหนงึ หรอืที www.cnn.com/weather  หรอืที กรมอตุวิุทยา -3994012 

เวลาทอ้งถนิ     เวลาบนเรอืจะใชเ้วลาทอ้งถินจากท่าเรอืเมืองแรกทีเดินทาง ทงันีอาจมีการเปลียนแปลงในแตล่ะวนั ตามเขต
น่านนาํแตล่ะประเทศ ซงึสามารถตรวจสอบไดจ้ากหนงัสือพิมพป์ระจาํวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื (เวลา
ทอ้งถินของสิงคโปรเ์รว็กว่าประเทศไทย ชวัโมง) 

สกุลเงนิ   อตัราแลกเปลยีนประมาณ 26.00=  เหรยีญสงิคโปรด์อลล่าร ์ ท่านสามารถแลกเงินไดที้แหลง่แลกเงินทวัไป หรอื
แลกไดที้สนามบิน 

กระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟา้เหมือนกบัไทยคือประมาณ -  โวลต ์เตา้เสียบปลกั มีทงัแบบ ขาแบน,2-ขาแบน ดงันนั
ควรเตรยีม หวัปลกัหรอือะแดปเตอรซ์งึเป็นแบบหวัใหญ่(Travel Universal Adaptor) 
ทีมีขายอยู่ตามรา้นอปุกรณไ์ฟฟ้าทวัไป 
 

 
 
 

  ภาษา บนเรอืสาํราญส่วนใหญ่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  นาํดมื บนเรอืมีบรกิารนาํดืมใหใ้นหอ้งพกัฟร ี  ขวด/วนั 

  อาหาร  ทกุท่านสามารถรบัประทานอาหารไดที้หอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามทีเรือ
กาํหนด โดยจะมีอาหารทงัมือเชา้ กลางวนั เย็น คาํจนถึงดกึใหบ้รกิาร สบัเปลียนกนัตามมืออาหารตลอดทงัวนั 
หรอืมืออาหารเย็นท่านอาจเลือกรบัประทานอาหารมือเย็นไดที้หอ้งอาหารหลกัทีจะมีระบไุวใ้น cruise card ของ
ทกุท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ท่านทีทานอาหารรอบ
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แรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลงั 
** คา่ใชจ้่ายเพิมเติมในสว่นของหอ้งอาหารพิเศษทลกูคา้ตอ้งทาํการจองเพิมเติมบนเรอืสาํราญ ค่าใชจ้่ายเป็นไป
ตามมืออาหารและราคาทีเรอืกาํหนด 

สงิทตีอ้งเตร ียม  ยาประจาํตวั สาํหรบัท่านทีมีโรคประจาํ ควรนาํยาติดตวัไปดว้ย สาํหรบัยาสามญั หวัหนา้ทวัรจ์ะเตรยีมไป
ใหบ้รกิาร 

 อปกุรณอ์าบนาํ ของใชส้่วนตวั,ชดุวา่นนาํสาํหรบัท่านทีจะเล่นนาํ   

 Universal adaptor, สายชารท์โทรศพัท ์

 การเตีรยมกลอ้ง ควรเตรยีมกลอ้งและอปุกรณต์า่งๆไปใหพ้อเพียง เพราะทีตา่งประเทสราคาแพง หรอื
คณุภาพไม่ดี 

สงิทไีมอ่นุญาตใหน้าํ
ข ึนและลงเร ือ  

 ทางเรอืใชม้าตรการตามหลกัเดียวกนักบัเครอืงบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุม่เกิน  มิลลลิิตร 

 Power Bank นาํใส่กระเป๋าพกพาเท่านนั หา้มนาํโหลดลงกระเป๋าเดินทาง 

 เครอืงดืมทกุชนิดทงัทีมี และไม่มีแอลกอฮอล ์

 ของสด เช่น ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือสตัว ์

 อาวธุ ของมีคม สารเสพติด และสิงผิดกฏหมายทกุชนิด 
เคร ืองแตง่กาย  หากท่านจะเขา้รบัประทานอาหารคาํทีหอ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนียมเรอืถือเป็นการเชิญทานอาหาร

เหมือนไปรบัประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมือท่านแตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยหรอืกงึ
ทางการได ้

 เสือผา้ทีเตรยีมไวส้าํหรบัเดินทาง ควรเตรยีมเสือผา้สบายๆรองเทา้สวมใส่สบาย แวน่กนัแดด รม่พบัประเปา
เดินทางนาํหนกัไม่ควรเกิน  กิโลกรมัตอ่  ท่าน หากนาํหนกัเกินกวา่ทีกะหนดไว ้ทางเรือจะเรยีกเก็บค่า
นาํหนกัเพิมประมานกิโลกรมัละ 20 SDG ขึนอยู่กบัขอ้งบงัคบัของเรอื ณ วนัเดินทาง ควรตรวจดปูา้ยชือทกุ
ครงั เนืองจากการสง่กระเป๋าไปตามหอ้งพกัจะดปูา้ยผกูกระเป๋าเป็นหลกั 

 

 
 
  
 

ขันตอนการข ึน–ลง เร ือสาํราญ  
1. เดินทางถงึอาคารผูโ้ดยสารท่าเรอืแรก นาํพาสปอรต์ เช็คอินไดที้ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน ท่านจะไดร้บั Cruise Card ทีจะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพกั 

ใชเ้ป็นเครดิตการด์ แทนการขนึและลงเรอืในท่าเรอืถดัๆไป  
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หากกรณีการด์สูญหายกรุณาตดิตอ่แจ้งทาง Reception 

2. นาํสมัภาระ ผ่านพิธีการเอ็กซเรย ์เช่นเดียวกบัการเดินทางทีสนามบนิ เพือใหเ้จา้หนา้ทีทางเรอืลาํเลยีงใหไ้ปใหถ้ึงหอ้งสว่นตวัของทกุท่าน 
หรอืท่านทีสะดวกจะถือกระเป่าขนึไปเองก็สามารถทาํได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลาํเลียงสมัภาระสูห่อ้งพกัของท่าน) 

3. นาํพาสปอรต์ ใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เช่นเดียวกบัการเดินทางออก โดยสาร 
4. เมือถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเรอืจะเก็บพาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคืนในวนัเดินทางกลบั พรอ้มนาํการด์หอ้งพกัท่านรูดกบัเครอืงบนัทกึ เพือ

ยืนยนัว่าท่านไดเ้ป็นผูร้ว่มเดินทางในทรปินี ของเรอืสาํราญ 
5. สามารถไปทีหอ้งพกัของท่านไดท้นัที หรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทนัทีทีขนึเรอืสาํราญ กรุณาศกึษาจดุซอ้มอพยพหนีภยัฉกุเฉินที

อยู่ดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน 
6. ก่อนเรอืจะออกเดินทาง จะมีการซอ้มอพยพหนีภยั หรอื Muster Drill จะมีสญัญาณดงัขนึ ใหไ้ปตามจดุทีระบไุวใ้น Cruise Card โดย

เจา้หนา้ทีจะแจง้ใหห้ยิบเสือชชีูพทีมีพอดีกบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรอืไม่แลว้แต่กรณีไป 
ขันตอนการชาํระคา่ใช้จ่าย และร ับพาสปอรต์คนื 

 
. คืนสดุทา้ยของการเดินทาง นาํคียก์ารด์หอ้งพกัของท่าน แจง้ชาํระค่าใชจ้่าย ที Reception จากนนัเจา้หนา้ทีจะแจง้ยอดค่าใชจ้่ายทีใชไ้ป
ทงัหมดซงึ ท่านสามารถชาํระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิต 
**กรณีชาํระบตัรเครดิต อตัราแลกเปลยีน ตามเงือนไขทีเรอืกาํหนด** 
 

1. ก่อนวนัสดุทา้ยทีเรือสาํราญจะเทียบท่า ท่านสามารถแจง้รบัพาสปอรต์ไดที้ Reception หรอืทางเรอืจะมีแจง้จดุและเวลาทีรบัหนงัสือ
เดินทางคืนแก่ทกุท่าน 

 
กรณีลูกค้าต้องการใช้บร ิการ  Wifi บนเร ือ รายละเอ ียดค่าใช้จ่ายดงันี 

เมือเรอืเรมิลอ่งออกจากท่าเรอื สญัญาณโทรศพัท ์และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะมี WIFI แบบ Satellite 
ใหบ้รกิาร อตัราคา่บรกิาร  user / 1 เครอืง ไม่สามารถแชรส์ญัญาณกบัเครอืงอืนได ้

สงวนสิทธิอตัราค่าบรกิารอาจมีการเปลยีนแปลง กรุณาเช็คราคาทีแน่นอนอีกครงักบัเจา้หนา้ทีบนเรอื (สญัญาณบางพืนทีอาจไม่
เสถียร ส่วนใหญ่บรเิวณหอ้งอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญัญาณมากกวา่ในหอ้งพกั) 

กรณีทีท่านเลือกใช ้Pocket wifi หรอืซิมทีใหบ้รกิารสญัญาณอินเตอรเ์น็ตสามารถเลือกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศทีเดินทาง โดยวนัปกติเรอื
จะลอ่งใกลช้ายฝังซงึสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางช่วงแตห่ากเป็นวนัทีเรอืล่องน่านนาํสากลจะไม่สามารถใชง้านในลกัษณะนีได ้

 

 
 


