
 

 

 

 

 

 

Jewel of the Seas 
4 Nights Western Mediterranean  

 
 Italy – Rome(Civitavecchia) 

 France – Corsica – Ajaccio – Provence 

 (Marseilles) – Nice  

12 - 16 มถินุายน 2562 

https://secure.cruisingpower.com/espresso/protected/sailingProductDetailsController.do/load/FIT/CO/02JUN2019/OA07M433_1190602?execution=e1s3


 

 

 
 

Jewel of the Seas เป็นเรอืส าราญทีไ่ดร้างวัลเรือ่งแหง่ความคุม้คา่ ราคาไมแ่พง เสน้ทาง
สวย แวะทา่เรอืทีด่งึดดูใจ มกีารปรับปรงุใหมใ่นปี 2016 และเพิม่สองรา้นอาหารพเิศษ หนึง่ไวน์บาร ์
และจอภาพยนตรก์ลางแจง้ อยูใ่นตระกลู Radiance Class สามารถจุผูโ้ดยสาร 2,190 ทา่น  

 
มกีจิกรรมทีผู่โ้ดยสารสามารถสนุกสนานไดท้ัง้วัน อาท ิสนุกไปกับการปีนหนา้ผาจ าลอง เลน่

บาสเกตบอลกับเพือ่นๆ  หรอืจะเป็นการไดรฟ์กอลฟ์บนชัน้ดาดฟ้า และตอ่ดว้ยการกระโดดลงสระ

วา่ยน ้าใหชุ้ม่ฉ ่าระหวา่งวัน ออกก าลังกายทีฟิ่ตเนส เพลดิเพลนิไปกับการแสดงละครบบรอดเวย ์คา
บาเรตโ์ชว ์มายากล ตลกคอม ณ โรงละคร Coral Theater หรอืจะเป็นเสีย่งโชคไปกบั คาสโิน ทีม่ี

พืน้ทีก่วา่ 600 ตร.ม บนเรอืส าราญ และผ่อนคลายไปกับเลาจนแ์ละบารท์ีม่อียูท่ั่วเรอื พรอ้ม
เครือ่งดืม่ ชา กาแฟ และแอลกอฮอลจ์ุใจแบบสดุๆ ยังมอีาหารรสชาตอิรอ่ยใหไ้ดเ้ลอืกทาน ไปกนั 

 



 

 
ไดท้ัง้หอ้งอาหารหลัก Windjammer Café บฟุเฟต ์3 มือ้  แบบอิม่แน่น ตอ่ดว้ยอาหาร

อติาเลีย่น Giovanni's Table และ Chops Grille เอาใจคนรักการทานสเต็กเนื้ออยา่งด ี

 
ขอ้มลูเรอื Jewel Of The Seas 

• ความจุผูโ้ดยสาร: 2,501 คน 
• ระวางขับน ้า: 90,090 ตัน 
• สว่นยาวทีส่ดุของล าเรอื: 962 ฟตุ 
• สว่นกวา้งทีส่ดุของล าเรอื: 105.6 ฟตุ 

• สว่นจมน ้า: 26.7 ฟตุ 

• ความเร็ว: 25 น็อต 

 

 

 

5.00 PM  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื Port of Civitavecchia (Rome) ใชเ้วลาเดนิทางจาก

สนามบนิเลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอมูชีโีน ประมาณ 1 ชัว่โมง ผูโ้ดยสารควรถงึทา่เรอื

เพือ่ท าการเชค็อนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมงกอ่นเรอืออก   เมือ่ทา่น ไดผ้่านขัน้ตอนการ

เชค็อนิขึน้เรอื เพือ่เขา้หอ้งพัก  ของทา่นแลว้ ** เตรยีมตัว เขา้รว่มฟังการสาธติ

ระบบความปลอดภัยบนเรอื (Muster Drill) ตามโซนทีร่ะบไุวใ้นบตัร  Sea Pass    

กรณุาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจาก ประกาศบนเรอือกีครัง้ **เรอืส าราญเริม่ตน้ออกจาก

ทา่เรอืเดนิทางสูน่่านน ้าสากล   สดุสนุกกบักจิกรรมหลากหลายทีม่ใีหท้า่นเลอืก และ

โชวส์ดุอลังการ อาหารการกนิมบีรกิาร 24ชัว่โมง และกจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย 

และชอ้ปป้ิงสนิคา้ Duty Free ราคาถกู ** ทา่นสามารถตดิตามกจิกรรมตา่งๆของ

เรอืไดท้างนติยสาร Cruise Compass ทีจ่ะวางอยูใ่นหอ้งของทา่นทกุวัน 

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื shore excursions พนักงานจะแจง้ 
เวลาออกจากเรอืและ   สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

เองสามารถลงจากเรอื หลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึ 
เรอืกอ่น 1 ชม 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า Dinner สุดหรู ณ หอ้งอาหาร Tide ชัน้  5- 4ของเรอื ท่าน
สามารถดูเบอรโ์ต๊ะอาหารของท่านไดใ้น Seas Pass Card ของท่าน และสนุกกับ

กจิกรรมชว่งค ่า 

วนัท่ี 2 ต้อนรับสู ่  โรม ประเทศอิตาลี ่ Port of Civitavecchia (Rome) 

 



 

 

 

 

เชา้  กลางวัน เยน็ รัปทานอาหารทีห่อ้งอาหาร Windjammer ชัน่  11 หรอื หอ้งอาหาร Tide  

ชัน้ 4 -5  

08.00 AM เรอืถงึเกาะ คอรซ์กิา 

กอรซ์กีา เป็นเกาะทีใ่หญเ่ป็นล าดับที ่4 ในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน (รองจากเกาะซซิลิ ี

ซารด์เินีย และไซปรัส) ตัง้อยูใ่นทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ทางทศิตะวันตกของประเทศ

อติาล ีทศิตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศฝร่ังเศส และทศิเหนือของซารด์เินียคอรซ์ ิ

กาเป็นเป็นหนึง่ในแควน้ 18 แควน้ของประเทศฝร่ังเศส น ้าทะเลทีส่วยงามเหมาะ

ส าหรับการด าน ้าดปูะการังหรอืด าน ้าลกึ Ajaccio เป็นเมอืงหลักของเกาะ อยูใ่กลก้ับ

บรเิวณทีส่วยทีส่ดุรมิชายฝ่ังของเกาะคอรซ์กิา ส ารวจชมสถานทีน่่าสนใจทาง

ประวัตศิาสตรใ์นตัวเมอืง เชน่ Maison Bonaparte ทีน่โปเลยีนอยูอ่าศัยในชว่ง 9 ปี

แรกของชวีติ  

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื shore excursions พนักงานจะแจง้ 

เวลาออกจากเรอืและ   สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่ว
เองสามารถลงจากเรอื หลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึ

เรอืกอ่น 1 ชม 
 

06.00 PM  เรอืออกจากเกาะ คอรซ์กิา ประเทศ ฝร่ังเศส 

 

 

เชา้  กลางวัน เยน็ รัปทานอาหารทีห่อ้งอาหาร Windjammer ชัน่  11 หรอื หอ้งอาหาร Tide    

ชัน้ 4 -5  

08.00 AM เรอืถงึ โพรวองซ ์ประเทศ ฝร่ังเศส 

โพรวองซ ์(Provence) ดนิแดนทางตอนใตข้องฝร่ังเศส ทีอ่ยูต่ดิกับอติาลน่ัีนเอง  

วนัท่ี  2 คอรซ์กิา ประเทศ ฝรั่งเศส 

 

วนัท่ี 3 โพรวองซ ์ประเทศ ฝร่ังเศส  

 

 

 



 

 

แควน้โพรวองซ ์(Provence) เป็นดนิแดนทีง่ดงามทีส่ดุในฝันฝร่ังเศสตอนใตโ้พรว
องซ ์ มอีากาศบรสิทุธิ ์ธรรมชาตทิีส่วยงาม ยิง่ในชว่งเดอืน มถินุายน - กรกฎาคม จะ
มทีุง่ลาเวนเดอรส์มีว่งบานสะพร่ังอยูเ่ต็มทุง่  เป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งไวน์ด ีอาหาร

อรอ่ย มอีารยธรรมเกา่แกย่คุโรมัน โพรวองซจ์งึเป็นสวรรคข์องนักทอ่งเทีย่ว นักชมิ 
และนักชอ้ป  มศีลิปินชือ่ดังอยา่งแวนโก๊ะห ์เซซานน์ หรอื ปีกัสโซ ตา่งก็เคยมา
ปักหลกัสรา้งสรรคผ์ลงานกันทีน่ี ่ 

 
Provence ยังมหีมูบ่า้นตามชนบท เสน่หข์องตรอกซอกซอยเล็กๆ ทีส่วยงามเลอืก

ซือ้ผลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอร ์ไมว่า่จะเป็นสบู ่ครมีอาบน ้า น ้ามันหอมระเหย ลปิสตกิ 

เทยีนหอม ผลติภัณฑล์าเวนเดอร ์ 

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื shore excursions พนักงานจะแจง้ 
เวลาออกจากเรอืและ   สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เองสามารถลงจากเรอื หลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึ
เรอืกอ่น 1 ชม 

 
06.00 PM  เรอืออกจาก โพรวองซ ์ประเทศ ฝร่ังเศส  

 

 

เชา้  กลางวัน เยน็ รัปทานอาหารทีห่อ้งอาหาร Windjammer ชัน่  11 หรอื หอ้งอาหาร Tide    

ชัน้ 4 -5  

07.00 AM เรอืถงึ นสิ ประเทศ ฝร่ังเศส 

   
นสิ เป็นเมอืงในแควน้พรอว็องซาลป์โกตดาซรู ์ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศ

ฝร่ังเศส รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ระหวา่งเมอืงมารแ์ซยข์องฝร่ังเศสกับเมอืง

เจนัวของอติาล ีนสิเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมถอืเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วและถอืเป็น

เมอืงชัน้น าระดับโลกของรสีอรต์แถบเฟรนชร์เิวยีรา เมอืงนีซ มนี ้าทะเลสฟ้ีาใส 

ชายหาดทีท่อดยาวหลายกโิลและยังเต็มไปดว้ยศลิปวัฒนธรรมทางประวัตศิาสตร ์

ในอดตีไวใ้หศ้กึษาอกีมากมาย  

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื shore excursions พนักงานจะแจง้ 

วนัท่ี 4  นิส ประเทศ ฝร่ังเศส 

 

 

 

 



 

เวลาออกจากเรอืและ   สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่ว
เองสามารถลงจากเรอื หลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึ
เรอืกอ่น 1 ชม 

 

04.00 PM เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื เมอืง นสิ ประเทศ ฝร่ังเศส  

 

 

เชา้ รัปทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหาร Windjammer ชั่น  11 หรอื หอ้งอาหาร  

Tide ชัน้ 4 -5  

05.00 AM เรอืกลับถงึทา่เรอื Port of Civitavecchia (Rome) 

ส ำคญัมำก ตรวจสอบสมัภำระของทำ่นกอ่นออกจำกทำ่เรอื 

หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง 

ของทา่นดา้นลา่ง 

เดนิทางกลับสวสัดภิาพ 

ราคาหอ้งพกัแบบตา่ง ๆ : 

ชนดิหอ้งพกั หอ้งพกั 2 ทำ่น 
รำคำตอ่ทำ่น 

(รำคำพเิศษ) 

หอ้งพักแบบ 

Interior  
ไมม่หีนา้ตา่ง 

 

21,888 

**ตรวจสอบหอ้งพักกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการจอง 

หอ้งมจี านวนจ ากัด** 

 

 

 

 

วนัท่ี 9 เรือถงึท่าเรือ Port of Civitavecchia (Rome) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบหอ้งพัก 

 

           INTERIOR                            OCEAN VIEW                            BALCONY 

ไลฟ์สไตลบ์นเรอืส าราญ  

เรอืส าราญ Jewel of the Seas ดงึดดูกลุม่ผูโ้ดยสารทกุเพศทกุวัย เนน้ความสนุกสนาน ความ
บันเทงิ ท ากจิกรรม ชมการแสดงบนเรอื และทานอาหารหลากหลายสไตลไ์ดไ้มอ่ัน้ 

 
CORAL THEATRE 

 
 

 

 



 

สิง่อ านวยความสะดวก 

Spa & Fitness Center  ส าหรับคนทีรั่กสขุภาพ ตอ้งแนะน าใหม้าออกก าลังกาย เรอืส าราญ Jewel 
 of the Seas จะมหีอ้งฟิตเน็ตทีม่อีปุกรณ์การออกก าลังกายครบครันส าหรับผูท้ีห่ลงไหลในการออก
ก าลังกาย ยังมกีจิกรรมอืน่ๆ อาท ิโยคะ ชกมวย วิง่จ๊อกกิง้ รับรองไดว้า่แขกสามารถอยูบ่นเรอืทัง้วัน 

ไมม่เีบือ่แน่นอน 

 
อกีทัง้ผูท้ ีช่ ืน่ชอบในการท าสปา เรอืส าราญล านี้ก็มใีหบ้รกิาร ส าหรับผูท้ีรั่กสวยรักงาม หรอืรักในการ

นวดคลายเสน้เพื่อบ าบัด Jewel of the Seas พรอ้มส่งมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจให ้

ผูโ้ดยสารไดต้ลอดทรปิการเดนิทาง 

 

 

 

 

 



 

 

  

Solarium  

สระว่ายน ้าส าหรับผูใ้หญ่ ทีม่อีายตุัง้แต ่16 ปีขึน้ไป การตกแตง่ภายในคุน้ตาไหมคะ แน่นอน

วา่เป็นสไตลท์รงไทยทีส่วยงาม มเีอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ สระวา่ยน ้านี้จะมคีวามลกึถงึ 1.74 เมตร (5 

ฟตุ 8 นิว้) หากใครวา่ยน ้าไมค่อ่ยเกง่แนะน าวา่ใหม้ากันเป็นครอบครัวดทีีส่ดุ ตัง้อยูช่ัน้ 11 บนเรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Main Pools   

โซนทีเ่ป็นไฮไลทก์็จะเป็นโซนสระวา่ยน ้า ซึง่ภายในจะมทีัง้ Solarium ทีเ่ป็นโซนของผูใ้หญ่

โดยเฉพาะ บรรยากาศเงยีบสงบ บวกกบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม รวมถงึโซน Sports Pool สามารถ

นอนอาบแดด ใหแ้สงอาทติยต์กกระทบผนืน ้าทะเล แลว้นอนชวิๆ พักผ่อนไดต้ามใจชอบ 

เรอืส าราญล านี้ ยังมกีจิกรรมเพือ่ความบันเทงิอกีหลายรปูแบบ มทีัง้โรงภาพยนตร ์คาราโอ

เกะ ลานสเก็ตน ้าแขง็ และลานแสดงกายกรรมสดุผาดโผนตา่งๆ แสดงสลับหมนุเวยีนกนัไป 

 

 

 



 

 Promenade  

 Promenade ทีต่ัง้อยู ่บรเิวณกลางเรอื ชัน้ 5  สถานทีโ่ปรดของนักชอ็ป เนื่องจากเป็นถนนสายช็

อปป้ิงมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และเครือ่งดืม่ตา่งๆ มากมาย ถนนสายนี้มคีวามยาวไปจนถงึสดุปลายอกี

ดา้นหนึง่ของเรอื 

  
 
 

Main Dining Room 

เป็นหอ้งอาหารหลักบนเรอืส าราญคะ่  มทีัง้หมด 2 ชัน้ เรยีกวา่หอ้ง Tides ตัง้อยูช่ัน้ 4-5 บน

เรอื ภายในโอ่อา่ กวา้งขวาง ใหญ่โต โล่งและปลอดโปร่ง ไดบ้รรยากาศในการรับประทานอาหาร

ที่สุดแสนจะอร่อย เหมาะมากันเป็นแบบครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงก็เพลนิไปอีกแบบ 

หอ้งอาหาร Tides นี้ส าหรับคนทีข่อเขา้รับประทานอาหารแบบ My Time Dining ผูเ้ขา้พักสามารถ

เลือกชว่งเวลาในการรับประทานอาหาร โดยแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรก 18.00 น. และ รอบสอง 

20.30 น. เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่18.00 - 21.30 น.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Windjammer Cafe  

เป็นหอ้งอาหารบุพเฟต์ส าหรับ 3 มือ้ จะเปิดใหบ้รกิารส าหรับอาหารมือ้เชา้ เวลา 7.00-11.00 น. 

อาหารกลางวันตัง้แต่ 11.30-14.30 น. และมื้อเย็นสุดอลังการจะเปิดตัง้แต่ 18.30-21.30 น. ค่า 

อาหารมหีลากหลายเป็นอาหารนานาชาต ิรับรองว่าอิม่ทัง้วันแน่นอนคะ่ Windjammer Cafe ตัง้อยู่

ชัน้ 11 บนเรอืส าราญ  

 

 

 

 

 

 



 

 

Room Service 

 ไม่วา่ผูโ้ดยสารจะตอ้งการอาหารเชา้ อาหารกลางวัน อาหารเย็น หรอือาหารวา่งยามบ่าย แน่นอน

เลยคะ่วา่สามารถรับบรกิารรมูเซอรว์สิไดท้กุวัน และตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 



 

 



 

 

เงือ่นไขกำรจอง 

1. ช ำระเต็มจ ำนวนทนัท ีหลงัจำกไดร้บักำรยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงักำรยนืยนัและช ำระเงนิแลว้ เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเต็ม 100% ไมว่ำ่กรณีใดๆก็

ตำม 

3. ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและ

จ ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื 

หมำยเหตุ 

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สัปดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิัยในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 4 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิส ์บนเรอื  

 อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกับทางเรอื 
2. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่คา่แพคเกจ WIFI 
3. ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 



 

 

เงือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 

 

1. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่

กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

2. การช าระคา่บรกิาร 

2.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

3. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณทีีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

3.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ข ึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ 

3.4 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

หนงัสอื

เดนิทำงและวี

ซ่ำ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วันกอ่น

การเดนิทาง 

• ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งท าวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรด

ตดิตอ่ตัวแทนวางแผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้่ายบนเรอืส าราญสว่นใหญ่ใชจ้่ายเป็นเงนิสกลุ  USD  ซึง่สามารถท า

รายการผ่านบัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Sea Pass card กอ่น

เดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นน าเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่น

ละ 50,000 บาท หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใชจ้่ายมากกวา่นี้ตอ้งแจง้และส าแดง

กับเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้่ายบนเรอื

ตอ้งน าเงนิสดขัน้ต ่า 150 USD (รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

เสน้ทางและแบรนดเ์รอืส าราญ) โดยวันกอ่นเรอืจะเทยีบทา่วันสดุทา้ย ตอ้ง

ตรวจสอบและท ารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน าใหซ้ือ้ประกันการเดนิทาง 

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

เวลำทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืส าราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้อาจ

มกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะวัน ตามเขตน่านน ้าแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถ

ตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจ าวันบนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกุลเงนิ   บนเรอืส าราญ สว่นใหญ่ใชส้กลุเงนิ USD   อัตราเทยีบ 31.95 บาท ตอ่ 1 

USD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วันที ่วันที ่18 เม.ย. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank 

Selling Rate 

หากท่านใชบ้ัตรเครดติในการช าระคา่สนิคา้ อัตราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของ

ธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้ำ มทีัง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 

ขากลม ดงัรปู  

(แนะน าใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

ใบเตรยีมตวักำรเดนิทำง 

  ลอ่งเรอืส าราญ  
 

https://www.accuweather.com/


 

 

 

 

 

 

  ภำษำ บนเรอืส าราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  อำหำร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการ

อาหารและเวลาเป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน 

เย็น ค ่าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกันตามมือ้อาหารตลอดทัง้วัน หรอืมือ้

อาหารเย็นทา่นอาจเลอืกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีจ่ะมี

ระบไุวใ้น Sea Pass card ของทกุทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธ์

กับการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้ม

การแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลงั 

** คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งท าการจอง

เพิม่เตมิบนเรอืส าราญ คา่ใชจ้่ายเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

สิง่ทีต่อ้ง

เตรยีม 

 ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส าเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนือ่งจากวันแรกทีท่ าการเชค็อนิ

หนังสอืเดนิทางตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเกบ็ ส ารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบุัตเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจ่าย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนาว 

เนื่องจากบนเรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจ าตัว ทีม่รีายละเอยีดก ากับ 

 อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิลค็ทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์

แบตเตอรีส่ ารอง 



 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผ่อน, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  

 ชดุวา่ยน ้า 

สิง่ทีไ่ม่

อนุญำตใหน้ ำ

ขึน้และลงเรอื 

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกบัเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถอืใสก่ระเป๋าพกพา

เทา่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กำย • การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและ

ทีท่า่เรอืเพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกบัทางเรอืทีไ่ดท้ ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรอื

ถอืเป็นการเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทาง

เรอืจงึขอความรว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการ

ได ้

• หากเป็นเสน้ทางทีล่อ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวัีนกปัตันไนทห์รอืกาลา่

ไนท ์เชญิทกุทา่นใหเ้ขา้รว่มงานแนะน าใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธู

และเน็คไท 

 

 

 

  



 

 

ข ัน้ตอนกำรขึน้–ลง เรอืส ำรำญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก น าพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะ

ไดรั้บ Sea Pass Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืใน

ทา่เรอืถัดๆไป  

       

 

 

 

 

 

2. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผ่านพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิ

ป้าย   Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น 

หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการ

ล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการ

เดนิทางออก โดยสารเครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้ม

น าการด์หอ้งพักทา่นรดูกบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนัวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี ้ของ

เรอืส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทนัททีีข่ ึน้เรอื

ส าราญ กรณุาศกึษาจุดซอ้มอพยพหนีภัยฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลงัประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะ

มสีญัญาณดังขึน้ ใหไ้ปตามจุดทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพี

ทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

 

ใบเตรยีม
ตวักำร
เดนิทำง 

  ลอ่งเรอืส าราญ  
 

 

หำกกรณีกำรด์สญู
หำยกรณุำตดิตอ่แจง้
ทำง Guest Service 



 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์ำ่ใชจ้ำ่ย และรบัพำสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ้่าย ที ่Reception 

เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอดคา่ใชจ้่ายทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช าระบัตรเครดติ อัตราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมี

แจง้จุดและเวลาทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

กรณีลกูคำ้ตอ้งกำรใชบ้รกิำร Wifi บนเรอื รำยละเอยีดคำ่ใชจ้ำ่ยดงันี ้

 
เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใช ้

งานได ้ทางเรอืจะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถ
แชรส์ญัญาณกับเครือ่งอืน่ได ้ สงวนสทิธิอ์ัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเชค็ราคาที่
แน่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีบ่นเรอื (สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญ่บรเิวณหอ้งอาหาร 

ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิด

ใชไ้ดต้ามประเทศทีเ่ดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแต่
หากเป็นวันทีเ่รอืลอ่งน่านน ้าสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนีไ้ด ้


