
Cruising Cruising 
การเดิินทางท่องเท่�ยวิสำห้รับทุกคน

บทค์วามปกิ้ณกิะ

เรีียบเรีียงโดย อ.ทพ.ศิิรีวุุฒิิ หิิรีัญอัศิวุ์

 โลกของเราผ่านช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 กัน 

ไปแล้ว แม้ยังคงพบว่ามีจำานวนผู้ติดเชื�อเพิ�มขึ�นอยู่อย่างต่อเนื�อง แต่

อัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิตก็ลดลงอย่างมากจากการได้รับวัคซี้ำน

ที�เพียงพอในประชากรส่วนมากของโลก ทำาให้ตอนนี�การออกเดิน 

ทางเพื�อท่องเที�ยว พักผ่อน และหาประสบการณ์ในต่างประเทศเริ�ม

กลับเข้าสู่ภัาวะปกติอีกครั�ง หลังจากห่างหายไปนานมากกว่าสองปี 

วันนี�ผมจะมาแนะนำาการท่องเที�ยวอีกรูปแบบหนึ�งที�อาจ 

เป็นทางเลือกหนึ�งให้กับพี� ๆ  น้อง ๆ  ชาวทันตแพทย์ทุกคน

 หากย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 2020 ใน 

ช่วงที�โรคโควิด-19 เริ�มระบาด เชื�อว่าทุกคน

คงจะไม่มีใครที�ไม่เคยได้ยินข่าวของเรือ 

สำาราญซ้ำอมบี� Diamond Princess ซึ้ำ�ง 

มีผู้โดยสารและลูกเรือจำานวน 3,711 คน  

ถู้กกักตัวไว้บนเรือเพื�อเฝ้าดูอาการ

และตรวจคัดกรองเป็นเวลากว่า 14 

วัน โดยรัฐิบาลของญี�ปุ่น และนั�นจึง

เป็นจุดเริ�มต้นของการยุติการท่องเที�ยว

ในรูปแบบของการ Cruising หรือล่อง

เรือสำาราญไปนานกว่า 2 ปี เนื�องจากสภัาวะ

ที�ไม่เหมาะสมต่อการควบคุมโรคระบาด 

ผู้แต่งเองก็ได้เดินทาง Cruising ใน

ช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน ซึ้ำ�ง

หลังจากผู้แต่งกลับถึ้งประเทศ

ไทยแล้ว เรือสำาราญลำาดังกล่าว

มีแผนที�จะล่องมาเทียบท่าที�จังหวัด

ภูัเก็ต ก็ถู้กสั�งห้ามเข้าเทียบท่าเพื�อเป็นการป้องกันโรคในทันที ผู้แต่ง

ก็ยังนับว่าโชคดีที�กลับมาถึ้งประเทศไทยได้อย่างปลอดภััย และยัง

รอดพ้นจากโรคระบาดมาได้จนถึ้งปัจจุบัน

 สำาหรับในปัจจุบัน ธุรกิจการล่องเรือสำาราญมีการปรับตัว

เพื�อให้สอดคล้องกับสถ้านการณ์ปัจจุบันมากขึ�นอย่างมาก ยกตัวอย่าง

ผู้ให้บริการเรือสำาราญรายใหญ่รายหนึ�งที�ผู้แต่งใช้บริการอยู่เป็นประจำา  

คือการปรับปรุงระบบระบายอากาศทั�งหมดของเรือสำาราญ จัดให้มี

อัตราการไหลเวียนของอากาศ (air change) มากถึ้ง 12 air changes/

hour ในห้องพักของผู้โดยสาร และมากถึ้ง 15 air changes/hour 

ในส่วนที�เป็นพื�นที�สาธารณะขนาดใหญ่ รวมถึ้งการมีแผ่นกรอง

อากาศในระบบปรับอากาศคุณภัาพสูงที�สามารถ้กรองและดักจับ 

aerosol ที�มีขนาด 1-3 microns ได้ ซึ้ำ�งเพียงพอ 

ต่อการดักจับเชื�อ Coronavirus ผมเชื�อว่าด้วย 

คุณภัาพการปรับและระบายอากาศที�ดีขนาดนี� 

การไปท่องเที�ยวในเรือสำาราญที�มีการปรับตัว 

ตามสถ้านการณ์ปัจจุบัน คงไม่น่ากังวลไปกว่า 

การทำาฟัันในห้องฟัันส่วนใหญ่ที�พวกเรา 

ท ำางานกันหรือการไปเดินเล่นในห้าง 

สรรพสินค้าทั�วไปในทุกวันนี� ทุกท่านน่าจะ

ตัดสินใจไปเที�ยวในรูปแบบของการ Cruising 

กันได้ง่ายมากขึ�น

  การเดินทางในรูปแบบ Cruising นั�น

คือการควบรวมของ โรงแรม พาหนะ ร้านอาหาร 

โรงละคร เข้าไว้ในที�เดียวกันในเรือสำาราญ เรือ 

สำาราญที�ผู้แต่งพูดนี�ไม่ได้หมายถ้ึง 

เรือสำาราญที�ล่องชมแม่นำ�าเจ้าพระยา 

ซึ้ำ�งมีขนาดเล็กมาก ๆ  แต่เรือสำาราญ

ที�พูดถ้ึงนี�จะมีขนาดที�ใหญ่มาก ๆ เรือ 

ข้ามฟัากสุราษฎร์-สมุย ที�สามารถ้ขนรถ้ยนต์ไปด้วยได้ก็ยังใหญ ่

ไม่พอ หรือแม้แต่ เรือสำาราญไททานิคที�ทุกคนเคยเห็นในภัาพยนตร์

ก็ยังไม่สามารถ้เทียบได้กับเรือสำาราญในปัจจุบัน โดยผู้แต่งเคยมี 

โอกาสได้ไปเรือสำาราญที�ครั�งหนึ�งเคยเป็นเรือสำาราญที�มีขนาดใหญ่

ที�สุดในโลกในปี 2018 คือเรือ Symphony of the Sea เรือลำานั�น

มีนำ�าหนักมากกว่า 225,000 ตันในขณะที�เรือไททานิคนั�นมีนำ�าหนัก

เพียงแค่ 46,000 ตันเท่านั�น ผู้แต่งคิดว่าทุกท่านคงจะพอมองเห็น

ภัาพกันแล้วว่าเรือสำาราญที�ผู้แต่งพูดถึ้งนั�นมันยิ�งใหญ่ในระดับไหน
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 โดยจุดเด่นของการท่องเที �ยวในรูปแบบของการ 

Cruising คือการพักอาศัยอยู่บนเรือสำาราญ ในช่วงเวลากลาง

คืนที�เรานอนหลับพักผ่อนอย่างสุขสบาย พร้อมไปกับการที�เรือ

สำาราญก็จะเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปในการท่องเที�ยว เช้ามา

เราจะพบกับจุดหมายการเดินทางใหม่พร้อมที�จะออกไปสำารวจ

และหาประสบการณ์อยู่เสมอ โดยไม่เสียเวลาในการเดินทาง 

ระหว่างจุดหมายเลย และเรือสำาราญยังสามารถ้พาเราไปเที�ยว

ในสถ้านที�ที�อาจจะมาด้วยวิธีปกติไม่ได้ เช่น Mystery Island, 

Vanuatu หรือ Noumea, New Caledonia ยิ�งไปกว่านั�นผู้ให้

บริการเรือสำาราญบางบริษัทมีเกาะส่วนตัวของตัวเองที�เปิดให้ 

บริการเป็นสวนนำ�า สวนสนุกที�จะมีเฉพาะผู้โดยสารของเรือสำาราญ

ของบริษัทเท่านั�นที�ไปใช้บริการได้ เป็นต้น

 ห้องพักบนเรือสำาราญมีให้เลือกได้มากมายหลายรูปแบบ 

ตั�งแต่ห้องขนาดเล็กกะทัดรัดไม่มีแม้แต่หน้าต่าง ห้องที�พอจะให้

เราได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันจากหน้าต่างบานน้อยในห้อง ห้อง

ที�มีพื�นที�ให้ได้นั�งกินลมชมวิวอย่างเป็นส่วนตัวจากการที�มีระเบียง

เป็นของตัวเอง หรืออยู่อย่างหรูหราในห้อง Suites ซึ้ำ�งยังแบ่งย่อย

ไปอีกหลายระดับ ถึ้งขั�นที�บางห้องนั�นมี Slider เป็นของตัวเองใน

ห้องพักลักษณะ duplex ก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละท่าน 

นอกเหนือจากการใช้เวลาพักผ่อนในห้องพักแล้ว บนเรือสำาราญ

ยังมีสิ�งอำานวยความสะดวกทุกอย่างที�เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็น

ยิม คลาสออกกำาลังกาย สปา เกมส์เซ็้ำนเตอร์ สระว่ายนำ�า บ่อจา

กุซ้ำซ้ำี� ซ้ำึ�งเป็นสิ�งที�พบได้ในโรงแรมหรูทั�วไป 

แต่ในเรือสำาราญขนาดใหญ่มาก ๆ นั�นจะม ี

กิจกรรมอย่างอื�นที�ไม่น่าจะมีอยู่บนเรือได ้

เช่น ลานขับรถ้บั�มขนาดใหญ่ที�สามารถ้เล่น 

พร้อมกันได้เป็น 20 คัน เครื�องเล่น Virtual 

Reality (VR) Trampoline ให้เราได้กระโดด

เล่นบน Trampoline และได้โลดแล่นไปใน 

โลกเสมือนจริงด้วยเทค-โนโลยี VR หรือจะ 

เลือกซื้ำ�อสินค้าปลอดภัาษีที�มีร้านค้ามากมาย

หลายชนิดตั�งแต่เครื�องสำาอาง SKII ยันเครื�อง-

ประดับแฟัชั�นชั�นนำาอย่าง Cartier

 ในช่วงเวลากลางคืนที�เรือสำาราญออกเดินทาง จะม ี

การกำาหนด Dress code แก่ผู้คนในเรือ ในบางคืนนั�นจะเป็น 

Formal night ที�ทุกคนจะแต่งองค์ทรงเครื�องกันอย่างงดงามผู้ชาย 

ใส่สูท ผู้หญิงใส่ชุดราตรี ประสบการณ์การร่วมงานครั�งแรกของ

ผู้แต่งรู้สึกเหมือนกับงานเต้นรำาของ Jack กับ Rose บนเรือไททานิค 

อย่างไรก็อย่างนั�นเลย บนเรือสำาราญยังมีกิจกรรมต่าง ๆ  บนเรือ

ให้ทำาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชมการแสดงที�หลากหลาย และ

ไม่ซ้ำำ�ากันในแต่ละคืน ตั�งแต่ละครเพลงระดับ Broadway เช่น 

Mamma Mia และ Hairspray การแสดงมายากลหลากหลาย 

รูปแบบ การแสดงกายกรรม โชว์สเกตนำ�าแข็งการร้องรำาทำาเพลง

ที�หลากหลาย ตั�งแต่ Belly Dance ไปถึ้งการเต้นแบบ K-Pop 

สิ�งที�แปลกใหม่และน่าประทับใจผู้แต่งมาก คือ Aqua Theatre 

ซึ้ำ�งเป็นโรงละครกลางแจ้งบนเรือที�มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน

การเล่นกับนำ�าร่วมกับการแสดงกายกรรมของนักแสดง นอกเหนือ

จากการแสดงแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น

การไปเล่นเกมส์โชว์ร่วมกับผู้โดยสารคนอื�น การไปนั�งจิบเครื�องดื�ม 

ฟัังดนตรีสด ส่วนสายเสี�ยงโชคที�อาจจะอยากหาความสนุกใน 

คาสิโนก็มีให้บริการเช่นเดียวกัน นอกจากนี�ยังมีพื�นที�สำาหรับ

การพบปะผู้คนเพื�อสร้างมิตรภัาพใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง 

ไม่แน่นะ ไป Cruising ครั�งหน้าคุณอาจจะได้เจอรักแท้ก็เป็นได้
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ทำาไม Cruising จึึงเป็นการท่องเท่�ยวสำาหรับทุกคน..

Cruising ไม่ได้แพงอย่างท่�คิด..

♦หากคุณยังเป็นวัยรุ่น คุณพร้อมที�จะลุยทุกกิจกรรมบนเรือ 

รวมไปถึ้งกิจกรรมสุด Extreme อย่างการป้นหน้าผาจำาลอง การโหน 

Zipline หรือ แม้แต่การเล่น Slider Ultimate Abyss ที�สูงเท่าตึก 

10 ชั�น แถ้มมีบางส่วนยื�นออกไปในทะเลอีกด้วย การเที�ยวครั�งนี�จะ

ไม่เหมือนการเที�ยวครั�งไหน ๆ ของคุณอย่างแน่นอน

♦หากคุณเป็นสายสุขภัาพ คุณสามารถ้ไปวิ�งบนทางวิ�งบนดาดฟ้ัา

เรือ ฝึกพัตต์กอล์ฟัในสนามขนาดเล็ก จะเข้าคลาสการออกกำาลังกาย 

หรือจะใช้ยิมแบบปกติทั�วไป ทำาให้คุณยังรักษาความฟิัตของร่างกาย

ได้ตลอดการเที�ยวได้อย่างไม่ต้องกังวล

♦หากคุณเป็นสายกิน เรือสำาราญคือสวรรค์ของคุณ มีอาหารให้ 

คุณกินได้ตลอด 24 ชม. อาหารมีความหลากหลาย คุณอาจได้ลอง

อาหารใหม่ ๆ  ที�คุยไม่เคยกินมาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม และ

ถ้้าหากว่าคุณ enjoy eating มาก ๆ ยังสามารถ้ลองใช้บริการห้อง

อาหารพิเศษ ที�ใช้วัตถุ้ดิบสุดพรีเมียม ร้านอาหารของ Celebrity chef 

รวมไปถึ้ง Fine dining ต่าง ๆ  โดยจ่ายเงินเพิ�มขึ�นในราคาที�สมเหตุ

สมผล เนื�องจากมีค่าอาหารของเรือส่วนหนึ�งมาช่วยทดแทนอยู่แล้ว

♦ หากคุณอยู่ในวัยเกษียณ พาผู้ใหญ่ในบ้านมาเที�ยว หรือทำางานมา

ก็ปวดหลังจะแย่แล้ว คุณจะมีความสุขกับการท่องเที�ยวที�ไม่ต้องเก็บ

สัมภัาระย้ายของไปในทุก ๆ  วันที�เปลี�ยนจุดหมาย มีกิจกรรมให้เลือก

ทำามากมาย การท่องเที�ยวในแต่ละจุดหมาย มีทัวร์ให้เลือกซื้ำ�อได้ตาม

ความชอบซึ้ำ�งจะมีเขียนบอกอย่างชัดเจนว่าทัวร์นี�เหมาะสำาหรับผู้มี

ปัญหาในการเดิน หรือทัวร์นี�จำาเป็นจะต้องใช้ร่างกายที�แข็งแรงใน

การเดินอย่างน้อยกี�ไมลส์ก็ว่ากันไป

♦หากคุณพาลูก พาหลาน มาเที�ยว พวกเขาจะสนุกกับสวนนำ�า 

Kids’ Club รวมไปถึ้งการดูหนังกลางแจ้งในสระว่ายนำ�าตอนกลางคืน 

หรือแม้แต่ซื้ำ�อกิจกรรมการทัวร์เข้าชมระบบต่าง ๆ ของเรือสำาราญ 

เช่น การจัดเก็บและทำาอาหาร เขาทำายังไงที�จะสามารถ้ทำาอาหารให้ 

เพียงพอและรวดเร็วและถู้กหลักอนามัยสำาหรับคนเกือบหมื�นคนใน

เวลาที�จำากัด การทัวร์ชมระบบห้องควบคุมเรือและพูดคุยกับกัปตัน 

ทัวร์ชมระบบการผลิตนำ�ากินนำ�าใช้บนเรือสำาราญที�ผลิตได้เองจาก

นำ�าทะเล

 ดังนั�นการท่องเที�ยวเรือสำาราญจึงเหมาะกับคนทุกเพศ 

ทุกวัยทำาให้ทุกคนสามารถ้ไปเที�ยวด้วยกันได้โดยมีกิจกรรมที�ตอบ 

โจทย์สำาหรับทุกคน ทั�งที�ทำาร่วมกันและทำาแยกกัน

♦ ราคาขึ�นกับ “จำานวนคืน” เป็นหลัก มักไม่ค่อยขึ�นกับเส้นทาง 

หรือ ท่าที�เริ�มต้นเดินทาง แต่ราคาค่าตั�วเครื�องบินเพื�อไปยังท่าเริ�มต้น

จะเป็นปัจจัยเสริมให้ราคาสูงขึ�น แม้เลือกจำานวนคืนที�น้อยก็สามารถ้

ใช้สิ�งอำานวยความสะดวกทุกอย่างของเรือสำาราญได้เหมือนกัน แต่

แน่นอนจะมีเรือบางลำาที�กิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม มือใหม่

ไปครั�งแรก เริ�มจากท่าเรือสิงคโปร์ก็สะดวกดี ช่วยประหยัดในเรื�อง

ของค่าเดินทาง แต่เรือลำาที�มีขนาดใหญ่มาก ๆ  มักประจำาการอยู่ใน 

อเมริกา และยุโรป 

♦ ราคาขึ�นกับ “ชนิดของห้อง” ห้องธรรมดาที�สุด 3-4 คืน ราคาเริ�มต้น 

เพียง 2-30,000 บาท ต่อห้องต่อสองคน แต่ราคาจะเป็นทวีคูณเมื�อ

พักห้อง Suites ที�ไม่ได้เพียงแค่ห้องพักที�หรูหรา ข้าวของเครื�องใช้

ที�ดีขึ�น แต่พ่วงมาด้วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น Priority ในการ Check 

in/out การได้ที�นั�งพิเศษในโรงละครที�จองไว้ให้เสมอ การได้รับสิทธิ

รับประทานอาหารในห้องอาหารสุดพิเศษที�ใช้วัตถุ้ดิบชั�นเลิศ และปรุง

มาอย่างยอดเยี�ยม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพิ�มเติม รวมถึ้งสิทธิในการ

เข้าถึ้งบางบริเวณของเรือที�จำากัดไว้ให้เฉพาะลูกค้าระดับ Suites ขึ�นไป

อีกด้วย

♦ จองล่วงหน้า นานเป็นปี จะได้ราคาที�ดีเสมอ เนื�องจากยังมี 

supply ที�สูง และราคาห้องพักจะปรับตาม demandและ supply 

ที�เปลี�ยนไปตามเวลา และถ้้าจองโดยตรงบนเรือสำาราญสำาหรับ trip 

ถั้ดไปจะได้ข้อเสนอที�พิเศษขึ�นไปอีก ดังนั�นใครไปแล้วก็คงต้องจองต่อ

ไปเรื�อย ๆ ไม่มีวันจบ ผู้แต่งเองเคยจองล่วงหน้านานที�สุดกว่า 18 

เดือนได้ราคาห้องพัก Royal Suites ที�ดีมาก ๆ  แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไป

เนื�องจากการระบาดของโรคโควิด-19

♦ ราคาจะยิ�งถู้กเมื�อพักหลายคนในห้องพักเพียงห้องเดียว ซ้ำึ�งม ี

หลากหลายแบบสามารถ้พัดได้มากที�สุดถ้ึง 6 คน และราคาจะ

แพงมากหากพักเดี�ยวเพียงคนเดียว ดังนั�นชวนเพื�อน ชวนแฟัน 

ชวนครอบครัวไปด้วยกันเยอะ ๆ จะคุ้มค่าที�สุด ห้องที�ว่าเล็กที�สุด 

ของเขามีขนาดประมาณ 13.5-15 ตรม. ขึ�นกับเรือแต่ละลำา ไปญี�ปุ่น

ผ่านกันมาได้ แค่นี�ธรรมดามาก 
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 หวังว่าบทความนี�จะช่วยแนะนำาทางเลือกในการท่องเที�ยวแบบอื�นๆให้กับพี� ๆ น้อง ๆ ชาว 

ทันตแพทย์ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ปีหน้าจะเริ�มมีเรือสำาราญที�แวะมาที�จังหวัดภูัเก็ต ประเทศไทยแล้ว 

แต่เราไม่มีสิทธิขึ�นนะครับ ปกติภูัเก็ตเป็นแค่ท่าที�เรือสำาราญแวะมาเที�ยว ไม่ได้เป็นท่าหลักสำาหรับการ 

Check in/out น่าจะจากความไม่พร้อมในเรื�องของสถ้านที� 

 ผมเชื�อว่าในไม่ช้าท่าเรือแหลมฉบังของเราจะกลับมาเปิดรับการท่องเที�ยวแบบ Cruising 

อีกครั�ง ซึ้ำ�งเป็นท่าที�สามารถ้เป็นจุดเริ�มต้นได้ครับ และขอให้มีเรือสำาราญใหญ่ ๆ  ดี ๆ  มาให้บริการคนไทย

เหมือนเดิม คนไทยจะได้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางไปยัง ท่าต่าง ๆ ทั�วโลก ให้เราได้เที�ยวกันในราคา 

ประหยัดครับผม

      Tips and Tricks in Cruising

♦เลือกบริษัทเรือสำาราญที�ถู้กใจ ในตัวเรือ การบริการ เส้นทาง และใช้บริการเพียงเจ้าเดียว เพราะมีสิทธิประโยชน์ 

พิเศษสำาหรับ Loyalty member สิทธิพิเศษเหล่านี� ได้ตั�งแต่ส่วนลดต่างๆภัายในเรือ การได้รับ Complimentary 

เครื�องดื�มพิเศษต่าง ๆ  การใช้ Lounge ที�มีอาหารพิเศษและเครื�องดื�มแอลกอฮึอลล์บริการ และสมาชิกระดับสูงสุดสามารถ้

ใช้ห้องอาหารสุดพรีเมียมสำาหรับลูกค้าที�พักห้อง Suites แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้พักห้อง Suites ก็ตาม

♦บางบริษัทมีนโยบายการให้ BID หรือประมูลห้องว่างที�เหลืออยู่ในราคาสุดคุ้ม เมื�อใกล้จะถึ้งวันเดินทางจริงแล้วยัง

มีห้องว่างอยู่ หากวางแผนในการจองให้ดี อาจะได้ห้องดีๆในราคาสุดพิเศษก็เป็นไปได้

♦การซื้ำ�อ Package ต่างๆเพิ�มเติมไม่ว่าจะเป็น Day tour หรือ ห้องอาหารพิเศษบนเรือ ควรซื้ำ�อล่วงหน้าในระบบจัด

การการจอง เพื�อให้ได้ข้อเสนอราคาพิเศษสุดคุ้มกว่าการไปซื้ำ�อเพิ�มบนเรือ ซึ้ำ�งจะทำาให้ได้ข้อเสนอที�ไม่ดีและเสียเวลาใน

การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนเรือสำาราญ

“

”
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