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Navigator of the Seas 
 

4 Nights Bahamas 

Miami,Florida - Nassau - Cococay – (Bahamas) 

 

 

 

09 - 13 กนัยายน 2562 

https://secure.cruisingpower.com/espresso/protected/sailingProductDetailsController.do/load/FIT/CO/09SEP2019/NV04S229_1190909?execution=e1s3
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Port of Miami 
PIER TERMINAL: i – Dodge Island1015 N. America WayMiami, FL 33132 

**จากสนามบนิ Miami International Airport มาท่าเรอืไมอามน่ีาใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท ี
 
ไมแอม ีเป็นเมอืงสําคญัเมอืงหนึง่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องรัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา บนอา่วบสิเคยน์ 

ไมแอมเีป็นศนูยก์ลางของธรุกจิ, การเงนิ, การสือ่สาร, บนัเทงิ, ศลิปะ, และการคา้นานาชาต ิ เป็นทีต่ัง้

สํานักงานใหญ่ของบรษัิท, ธนาคาร, และสถานีโทรทัศน ์อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางนานาชาตใินธุรกจิบันเทงิ, 

แฟชัน่ ท่าเรอืไมแอมนัีบเป็นศนูยก์ลางของธุรกจิเรอืสําราญของโลก 

 

วนัที ่1      สหรัฐอเมรกิา (ท่าเรอื ไมอาม,ีฟลอรดิา)  
     **จากสนามบนิบารเ์ซโลนา-เอล แพรต มาท่าเรอืบาเซโลน่าใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท ี
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01.30 PM ทําการเช็ค-อนิ โหลดกระเป๋า  
                   เมือ่ท่าน ไดผ่้านขัน้ตอนการเช็คอนิขึน้เรอื เพื่อเขา้หอ้งพัก  ของท่านแลว้ ** เตรียมตัว เขา้ร่วมฟังการสาธติ

ระบบความปลอดภัยบนเรอื (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไวใ้นบัตร  Sea Pass    กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอน

จาก ประกาศบนเรอือกีครัง้ **เรอืสําราญเริม่ตน้ออกจากท่าเรอืเดนิทางสู่น่านน้ําสากล   สุดสนุกกับกจิกรรม

หลากหลายที่มีใหท้่านเลอืก และโชวส์ุดอลังการ อาหารการกนิมีบริการ 24ชั่วโมง และกจิกรรมอื่นๆอีก

มากมาย และชอ้ปป้ิงสนิคา้ Duty Free ราคาถูก ** ท่านสามารถตดิตามกจิกรรมต่างๆของเรือไดท้าง

นติยสาร Cruise Compass ทีจ่ะวางอยู่ในหอ้งของท่านทุกวนั 

                    
04.30 น. เรอืลอ่งออกจากท่าเรอื ไมอามี ่ฟลอรดิา้ประเทศ สหรัฐอเมรกิา 

(ท่านควรมาถงึท่าเรอืเพือ่เช็คอนิเขา้เรอืกอ่นอย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง)  

 
 

หอ้งอาหารพรอ้มบรกิาร 

 

** หอ้งอาหาร Main Dining หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 3 – 4 – 5 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 11 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 5  
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เชา้ กลางวนั เย็น   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดงัน้ี 
 

** หอ้งอาหาร Main Dining หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 3 - 4 -5 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 11 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 5  

 
 

ทุกท่านสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย่างเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจ่ัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้ 

จรดคํา่ ไม่วา่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบุฟเฟต,์ คาสโินทีจ่ัดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้ม
สําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืท่านทีต่อ้งการพักผ่อนสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชี,่ 
สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถ เลน่เครือ่งเลน่ไม่วา่จะเป็นFlow Rider, Ice Skate และ

อืน่ๆได ้
 

  

 
08.00 AM เรอืจอดเทยีบท่า ที ่ท่าเรอื Nassau เกาะ New Providence  , ประเทศ บาฮามาส 

         ประเทศบาฮามาส (องักฤษ: The Bahamas) หรอืชือ่ทางการวา่ เครอืรัฐบาฮามาส (องักฤษ:  
 Commonwealth of the Bahamas) เป็นประเทศตัง้อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนตกิ ทางตะวนัออก 
 ของรัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา อยู่ทางตอนเหนือของประเทศควิบาและทะเลแครบิเบยีน ชือ่ของ 

 ประเทศมาจากคํานภาษาสเปนวา่ "บาคามาร"์ (baja mar) มคีวามหมายวา่ "ทะเลน้ําตืน้"  
 เศรษฐกจิของประเทศมากกวา่รอ้ยละ 60 ของจดีพี ีมาจากธุรกจิการท่องเทีย่ว สว่นทีเ่หลอืมาจาก 
 อตุสาหกรรมการเกษตร บาฮามาส ตัง้อยู่ในมหาสมุทรแอนแลนตกิ ทะเลแครบิเบยีน เป็นประเทศ 

 หมู่เกาะทีม่เีกาะรวมกนัมากกวา่ 700 เกาะ โดยมเีมอืงหลวงชือ่วา่ Nassau ตัง้อยู่บนเกาะทีม่ชี ือ่วา่  
 New Providence 

สําหรับท่านทีต่อ้งการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื shore excursions พนักงานจะแจง้เวลาออกจาก 

เรอืและ   สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรอื หลงั 
เวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณท่าเรอื กรุณากลบัถงึเรอืกอ่น 1 ชม 

 

09.00 PM เรอืออกจากท่าเรอื Nassau เกาะ New Providence  , ประเทศ บาฮามาส 

 

 

 

วนัที ่2    นัสเซา เกาะ New Providence  , ประเทศ บาฮามาส (จอดเทยีบทา่) 
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เชา้,กลางวนั,เย็น   รับประทานอาหารทีท่างเรอืไดจ้ัดใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร Main Dining หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 3 - 4- 5 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 11 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 5  

 

ทุกท่านสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย่างเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจ่ัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้ 
จรดคํา่ ไม่วา่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบุฟเฟต,์ คาสโินทีจ่ัดเครือ่ง
เลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืท่านทีต่อ้งการพักผ่อนสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน้ํากลางแจง้

ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชี,่ สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถ เลน่เครือ่งเลน่
ไม่วา่จะเป็นFlow Rider, Ice Skate และอืน่ๆได ้

 

 

 
 

07.00 AM   เรอืจอดเทยีบท่า เกาะ โคโคเค ประเทศ บาฮามาส  

   สําหรับท่านทีต่อ้งการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื shore excursions พนักงานจะแจง้ 
   เวลาออกจากเรอืและ   สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นท่านทีส่ะดวกเดนิทางท่องเทีย่วเอง 

สามารถลงจากเรอื หลงัเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณท่าเรอื กรุณากลบัถงึเรอืกอ่น 
1 ชัว่โมง 
 
เกาะสว่นตวัใน ประเทศ บาฮามาส สรา้งโดยบรษัิทเรอื Royal Caribbean International 

ดว้ยงบราว 7,000 ลา้นบาท ภายในจะเป็นสวนน้ําขนาดใหญ่  มหีลายโซนใหท้่านไดส้นุก 
ตืน่ตาตืน่ใจ 
 

 
05.00 PM   เรอืออกจาก ท่าเรอื เกาะ โคโคเค ประเทศ บาฮามาส 

 

วนัที ่3       เกาะ โคโคเค ประเทศ บาฮามาส 
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เชา้ กลางวนั เย็น    ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดงัน้ี 
 

** หอ้งอาหาร Main Dining หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 3 -4-5 ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 11 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 5  

 

วนัน้ี เรอืสําราญ  จะลองทะเลตลอดทัง้วนั   ทุกท่านสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิ              

เพลนิอย่างเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจ่ัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดคํา่ ไม่วา่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลงักายตอนเชา้, 

อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบุฟเฟต,์ คาสโินทีจ่ัดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มสําหรบัผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืท่านที่

ตอ้งการพักผ่อนสามารถใชเ้วลาบรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชี,่ สําหรับครอบครัวหรอื

เด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถ เลน่เครือ่งเลน่ไม่วา่จะเป็นFlow Rider, Ice Skate และอืน่ๆได ้

 
 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

 

 

 วนัที ่4      ลอ่งน่านน ้าสากล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
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เชา้  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีม ไวใ้ห ้ดงัน้ี 

 

** หอ้งอาหาร Main Dining หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 3 – 4 – 5  ของเรอื 

** หอ้งอาหาร Wind Jammer หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู่ บนชัน้ 11 ของเรอืสําราญ 

** Café Promenade เป็นคาเฟ่ทีบ่รกิารขนมทานเลน่และเครือ่งดืม่ ชากาแฟ ซึง่ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 5  

 

06.00 AM เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเรอื ท่าเรอื ไมอาม,ีฟลอรดิา 
    

 
**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 

หลงัจากทุกท่านลงจากเรอืผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง 
ของท่านดา้นลา่ง 

เดนิทางกลบัสวสัดภิาพ 

 

 

ราคาหอ้งพักแบบตา่ง ๆ : 

ชนดิหอ้งพกั หอ้งพกั 2 ทา่น 
ราคาตอ่ทา่น 
(ราคาพเิศษ) 

หอ้งพักแบบ 
Interior  

ไมม่หีนา้ตา่ง 

 
16,888 

**ตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นทําการจอง 

หอ้งมจํีานวนจํากดั** 

 วนัที ่5       สหรัฐอเมรกิา (ทา่เรอื ไมอาม,ีฟลอรดิา)  

ฟลอเรนซ์ -

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
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หอ้งพักแบบ 

Interior  / ไม่มหีนา้ตา่ง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายุครรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. สําหรับเด็กอายุตํา่กวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทุกครัง้ และตอ้งมอีายุมากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลบั 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการท่องเทีย่วให ้

เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 4 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่่านไดทํ้าการชําระเงนิ) 

2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีท่าเรอื 

4. คา่ทปิส ์บนเรอื  
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 อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. อาหารพเิศษทีท่่านสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
2. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญ / คา่คา่แพคเกจ WIFI 
3. ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
6. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

1. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร

คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

2. การชําระคา่บรกิาร 

2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจํานวนจํากดั 

3. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารชําระเงนิ 

3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

3.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

สําคญั!! บรษัิท ทําธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศท่องเทีย่วโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

3.4 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่

ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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หนงัสอืเดนิทางและ

วซีา่ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอือย่างนอ้ย 180 วนักอ่นการเดนิทาง 

 ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตวัแทนวาง

แผนการท่องเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทุกครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้่ายบนเรอืสําราญสว่นใหญ่ใชจ้่ายเป็นเงนิสกลุ  USD  ซึง่สามารถทํารายการผ่านบัตร

เครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับัตร Sea Pass card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้่านนําเงนิสดตดิตวัออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท 

หากมคีวามจําเป็นทีจ่ะใชจ้่ายมากกวา่น้ีตอ้งแจง้และสําแดงกบัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ขา

เขา้และขาออก โดยการใชจ้่ายบนเรอืตอ้งนําเงนิสดขัน้ตํา่ 150 USD (รายละเอยีดอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวนักอ่นเรอืจะเทยีบท่าวนัสดุทา้ย ตอ้ง

ตรวจสอบและทํารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทาง 

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

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากท่าเรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงใน

แตล่ะวนั ตามเขตน่านน้ําแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจําวนับนเรอื 

หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญ่ใชส้กลุเงนิ USD   อตัราเทยีบ 31.95 บาท ตอ่ 1 USD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วนัที ่วนัที ่18 เม.ย. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากท่านใชบ้ัตรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อัตราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทีัง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดงัรูป  

(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบุฟเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไป

ตามทีเ่รอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั เย็น คํา่จนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกนัตาม

มือ้อาหารตลอดทัง้วนั หรอืมือ้อาหารเย็นท่านอาจเลอืกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหาร

หลกัทีจ่ะมรีะบไุวใ้น Sea Pass card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บัการ

ชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ท่านทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และ

ทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลงั 

** คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิม่เตมิบนเรอืสําราญ 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

  ลอ่งเรอืส าราญ  
 

https://www.accuweather.com/
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คา่ใชจ้่ายเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืกําหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทุกท่านตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เน่ืองจากวนัแรกทีทํ่าการเช็คอนิหนังสอืเดนิทางตวัจรงิ

ของทุกท่านจะถูกเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉิน 

 ตัว๋ลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุัตเิหตุ 

 ของมคีา่ / อปุกรณท์ีจํ่าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตวั 

 ทปิบนเรอื หากไม่ไดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจ่าย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กนัแดด, ร่ม, หมวก, ครมีกนัแดด และเสือ้คลมุกนัหนาว เน่ืองจากบนเรอือาจมี

ลมแรง 

 ยาประจําตวั ทีม่รีายละเอยีดกํากบั 

 อปุกรณอ์าบน้ํา ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศพัท ์

 ปกรณอ์เิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถ่ายรูป และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ํารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผ่อน, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  

 ชดุวา่ยน้ํา 

สิง่ทีไ่มอ่นุญาตให้

น าข ึน้และลงเรอื 

 ใชม้าตรการตามหลกัเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติร 

 ตวัสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเท่านัน้ 

 เครือ่งดืม่ทุกชนดิทัง้ทีม่ ีและไม่มแีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทุเรยีน และเงาะ) เน้ือสตัว ์

 อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทุกชนดิ 

เคร ือ่งแตง่กาย  การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตวัไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและทีท่่าเรอืเพือ่ร่วม

โปรแกรมทรปิกบัทางเรอืทีไ่ดทํ้ารายการจองไว ้

 หากท่านจะเขา้รับประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนียมเรอืถอืเป็นการเชญิทาน

อาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความร่วมมอืท่านแตง่กายแบบ   

smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

 หากเป็นเสน้ทางทีล่อ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวีนักปัตนัไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิทุกท่านให ้

เขา้ร่วมงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 
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ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารท่าเรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ท่านจะไดร้ับ Sea Pass Card ทีจ่ะ

ใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในท่าเรอืถัดๆไป  

       

 

 

2. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผ่านพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   Luggage Tag 

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทุกท่าน หรอืท่านทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถ

ทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของท่าน) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสาร

เครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไม่ตอ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลบั พรอ้มนําการด์หอ้งพักท่านรูด

กบัเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวา่ท่านไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปิน้ี ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของท่านไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืสําราญ กรุณาศกึษาจุดซอ้ม

อพยพหนีภยัฉุกเฉินทีอ่ยู่ดา้นหลงัประตหูอ้งพักของท่าน 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบุไว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภยั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดงัขึน้ ใหไ้ป

ตามจุดทีร่ะบุไวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพ้ักในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไม่แลว้แต่

กรณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของท่าน แจง้ชําระคา่ใชจ้่าย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอดคา่ใชจ้่ายที่

ใชไ้ปทัง้หมด ท่านสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีชําระบัตรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืกําหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยทีเ่รอืสําราญจะเทยีบท่า จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จุดและเวลาทีร่ับ

หนังสอืเดนิทางคนืแกทุ่กท่าน 

 

 

 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Guest Service 
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กรณีลูกคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากท่าเรอื สญัญาณโทรศพัท ์และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใชง้านได ้ทางเรอืจะม ีWIFI 
แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไม่สามารถแชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรุณาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กบัเจา้หนา้ทีบ่นเรอื (สญัญาณบาง
พืน้ทีอ่าจไม่เสถยีร สว่นใหญ่บรเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

  
กรณีทีท่่านเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศที่

เดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทีเ่รอืลอ่งน่านน้ําสากลจะไม่
สามารถใชง้านในลกัษณะน้ีได ้

 

 


