
ย นิดตีอ้นรบัส ูเ่ร อืของเรา

เราต้องการให้คุณรู้สึกดีขณะที่อยู่บนเรือเฟอร์รี่ เอ็มเอส 
ฟินแลนเดีย ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เราเชื่อว่าอาจ

จะเป็นประโยชน์สำ หรับคุณ



เคาน์เตอร์เช็คอิน
คุณจะพบเคาน์เตอร์ที่มีโลโก้ของเอ็คเคโร ไลน์ ได้ที่ท่าเรือเฮลซิงกิ แลงซิเทอร์มินัล ที2 
(ท่าเรือเวสต์ ที2) ที่ชั้นใต้ดินและในทาลลินน์ ท่าเรือเอบนชั้นใต้ดิน 
โปรดแสดงหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนของคุณ และหมายเลขการจองหรือตั๋วของคุณ
เพื่อเช็คอินกับพนักงานของเรา และคุณจะได้รับบัตรขึ้นเรือ เมื่อคุณมีบัตรขึ้นเรือคุณก็
สามารถเข้าไปในบริเวณพักรอจนถึงบริเวณประตูขึ้นเรือ 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
บริเวณพักรอในเมืองเฮลซิงกิจะอยู่ที่ชั้นเดียวกับเคาน์เตอร์เช็คอิน ส่วนที่เมืองทาลลินน์จะ
อยู่ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด 30 นาทีก่อนออกเดินทาง ดังนั้นต้องมั่นใจว่า
คุณเข้าไปในท่าเรือตามเวลาที่แจ้ง

เข้าสู่เรือ
เมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้ว  
โปรดขยับจากบริเวณพักรอเพื่อขึ้นไปในเรือ  
คุณจะเข้าไปที่ดาดฟ้าชั้น 6 ยินดีต้อนรับสู่เรือของเรา

ศูนย์บริการข้อมูล
ศูนย์บริการข้อมูลบนดาดฟ้าชั้น 6 จะให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับเรือของเราและจุดหมาย
ปลายทางของเรา (ตัวอย่างเช่น แผนที่เมืองทาลลินน์และเมืองเฮลซิงกิ) นอกจากนี้คุณยัง
สามารถซื้อห้องพักได้ที่นี่เพื่อคุณจะมีพื้นที่ส่วนตัวบนเรือ ศูนย์บริการข้อมูลยังขาย
นิตยสารและน้ำ อัดลมบางยี่ห้อ เช่นเดียวกับบุหรี่ (แต่บุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ
เอง) ใช่แล้วคุณยังสามารถซื้อขนมหวานลดราคาได้ด้วย.

ระยะทางการ
เดินจากท่าเรือ

เข้าไปในเรือสั้นมาก 
แต่ก็ยังคงใช้เวลาบ้าง 
ดังนั้นอย่ามาสาย 







ห้องน้ำ บนเรือ 
คุณสามารถเข้าห้องน้ำ ได้ที่ดาดฟ้าชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 ให้ดูแผนผังเรือที่มี
อยู่ในทุกชั้นซึ่งติดอยู่ถัดจากบันได 

ทำ ไมหอย
ทากหรือเต่าจึง
เคลื่อนที่ได้ช้า – 
เพราะพวกมันมี

สัมภาระบนหลังมาก
เกินไป เก็บภาระ
ของคุณไว้เถิด 



การนั่งบนเรือ
คุณสามารถเลือกสถานที่นั่งและพักผ่อนได้อย่างอิสระ 
โปรดทราบว่าระหว่างฤดูร้อน จะมีที่นั่งชั้นบน
ประมาณ 450 ที่นั่งบนดาดฟ้าด้านนอกของเรา 
อาหารบุฟเฟ่ต์และห้องประชุมและเลาจ์ของเอ็คเคโร 
จะมีค่าบริการพิเศษ แต่แลกมาด้วยอาหารรสชาติดี
เยี่ยมหรือขนมและเครื่องดื่มที่คุณต้องการ

กระเป๋าสัมภาระ
หากคุณมีกระเป๋าสัมภาระติดมาด้วย แต่คุณไม่ต้องการ
ใช้ระหว่างการเดินทาง คุณสามารถเก็บไว้ในห้องเก็บ
สัมภาระบนดาดฟ้าชั้น 6 หรือตู้ล็อคเกอร์เก็บสัมภาระที่
ดาดฟ้าชั้น 6 และ 7 

หากมีโต๊ะที่มี
คนนั่งอยู่ แต่มีที่

ว่างที่พอจะนั่งได้ – 
คุณอาจจะถามอย่าง

สุภาพว่าคุณสามารถนั่ง
ตรงนั้นได้หรือเปล่า – 
บางทีคุณอาจจะมีเพื่อน

ใหม่ก็ได้  




เลาจ์ชั้นธุรกิจ
ถัดจากศูนย์บริการข้อมูลคุณก็จะพบกับเลาจ์ชั้นธุรกิจ โดยมีค่าบริการเพียง 20 ยูโร 
คุณก็สามารถใช้บริการต่างๆ จากเลาจ์แห่งนี้ได้ เช่น ที่นั่งที่เงียบสงบพร้อมกับ
อินเทอร์เน็ต WI-FI ความเร็วสูง ผลไม้ ขนมหวานและขนมรสชาติอร่อย เช่นเดียวกับ
เครื่องดื่มต่างๆ เช่น ชา กาแฟ น้ำ ผลไม้ น้ำ อัดลม เบียร์ และไวน์ เมื่อคุณจ่ายค่า
บริการแล้ว คุณสามารถเข้าและออกเลาจ์แห่งนี้ได้อย่างอิสระตลอดการเดินทาง

การมี
บริการ

อินเทอร์เน็ต  
Wi-Fi ฟรีและ

กาแฟฟรีเป็นเรื่องดี 
คุณว่าไหม  





บางทีคุณ
อาจจะเป็น

ดาวเด่นของวัน
นี้ก็ได้นะ    


เวลาการแสดงโชว์ 
ที่ดาดฟ้าชั้น 8 และชั้น 9 คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงเล่นสดในบาร์นอสตูรี่ ที่
ดาดฟ้าชั้น 8 ยังมีผับเทแลคกาและในช่วงฤดูร้อนที่บริเวณดาดฟ้าชั้น 9 ก็จะมีบาร์ไลตูรี่ 
โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อดูโปรแกรมระหว่างการล่องเรือและ
เพลิดเพลินกับโปรแกรมดังกล่าว



ลองชิมไวน์
แบบฟองของ

เรา การเดินทาง
ของคุณก็จะดู
รื่นเริงมากขึ้น  



เครื่องดื่ม
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มในบาร์ของเราหลายแห่งที่ดาดฟ้าชั้น 8 และช่วงฤดู
ร้อนยังมีบาร์เปิดบริการที่ชั้น 9 หากคุณอยากจะดื่มเชมเปญ คุณก็มุ่งตรงไปยังบาร์เนียส
ซาร์ได้เลย สำ หรับวิสกี้และคอนยัคสามารถหาได้ที่บาร์จาสคาซารี หากคุณต้องการซึมซับ
บรรยากาศสไตล์บาร์และเบียร์รสชาติใหม่ๆ ของฟินแลนด์และแอสโตเนียควรมุ่งตรงไปที่
บาร์เทแลคกา ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งอยู่ที่ดาดฟ้าชั้น 8 

แต่ที่แน่ๆ คือ 
ร้านอาหารแห่ง
นี้มีไอศกรีมขาย

ด้วย   


กาแฟและชา
ตัวเลือกที่ดีที่สุดของกาแฟและชาสามารถที่จะพบได้ที่ร้าน
อาหารซาตาม่าในเรือที่ดาดฟ้าชั้น 8 ร้านอาหารนี้ยัง
บริการเสิร์ฟแซนวิช ขนม อาหารจานร้อน และอาหารที่ได้
รับความนิยมที่สุดคือแซนวิชกุ้ง  
คุณต้องลองด้วยตัวคุณเอง



อาหารรสชาติอร่อย
ร้านอาหารของเราให้บริการอาหานจานเย็นและจานร้อนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ร้านอาหารหลักของเรือคือ ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เอ็คเคโร ซึ่งบริการอาหารรสชาติ
ฟินแลนด์ที่ดีที่สุดสไตล์บุฟเฟ่ต์คุณภาพสูงตั้งอยู่ที่ดาดฟ้าชั้น 8 สำ หรับอาหารมื้อเช้า 
กลางวัน และเย็น
และยังเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำ หรับการจัดงานเลี้ยงในทะเล – อาหารบุฟเฟ่ต์จานเย็นและ
ร้อนของเราเสิร์ฟอย่างหรูหรา และมีรสชาติที่ดีที่สุดจากทะเลบอลติก ป่าของฟินแลนด์  
ไร่และสวน ซึ่งสดและอร่อยเสมอ ราคาที่จ่ายยังรวมน้ำ อัดลม กาแฟ ชา น้ำ ผลไม้  
เบียร์ และไวน์แดงและไวน์ขาว ลองมาดูและเช็คที่ว่างและราคาอาหารได้เสมอ

และเช่น
เดียวกับบุฟเฟ่ต์
ทั่วไป - คุณ

สามารถรับประทาน
ทุกอย่างได้  

(และมากกว่าที่คุณ
เคยพบ)    




การช็อปปิ้ง 
ความบันเทิงที่ดีที่สุดคือการได้ช็อปปิ้ง ลองดูน้ำ หอมและเครื่องสำ อางยี่ห้อต่างประเทศที่ได้
ความนิยมและวางตลาดใหม่ๆ ในเอ็คเคโรมาร์เก็ตของเราที่ตั้งอยู่ดาดฟ้าชั้น 6 นอกจากนี้
ยังมียี่ห้อของฟินด์แลนด์ เช่น ลูเมเน ซึ่งคุณก็สามารถพบได้ที่นี่เช่นกัน
และแน่นอนทีเดียวคุณยังพบกับขนมหวาน ช็อกโกแลต เครื่องดื่มต่างๆ และบางยี่ห้อจาก
ท้องถิ่นของเอสโตเนียก็สามารถพบได้ที่ตลาดแห่งนี้เช่นกัน
ที่ดาดฟ้าชั้น 8 คุณลองเข้ามาและสัมผัสกับร้านป๊อบอัพช็อบให้คุณได้เลือกซื้ออัญมณี 
เครื่องประดับ ฯลฯ เพื่อมอบเป็นของขวัญและของที่ระลึก 

ลองคิดสักนิดว่า
คุณสมควรจะได้รับ
ของขวัญพิเศษ

มากกว่าที่คุณมีอยู่ที่
บ้าน    




กลางแจ้ง 
บริเวณดาดฟ้าด้านบนของเรือชั้น  
9 เป็นสถานที่สวยงามพิเศษที่คุณสามารถเดินเที่ยวได้  
และดูวิวทะเลที่สวยงามอย่างยิ่ง ในช่วงฤดูร้อนยังมีบาร์เปิดที่ดาดฟ้าชั้น 
9 ด้วย ลองมาและสูดอากาศที่สดชื่นของทะเลบอลติก

หากคุณ
ต้องการถ่าย
ภาพของเมือง

เฮลซิงกิหรือเมือง
ทาลลินน์ เวลาที่เหมาะ
ที่สุดคือประมาณ 30 
นาท ก่อนที่จะถึง

ท่าเรือ   


สนามเด็กเล่นสำ หรับเด็กเล็ก 
Iในร้านอาหารของเราที่ตั้งอยู่ดาดฟ้าชั้น 8 คุณสามารถพบ
กับพื้นที่สนามเด็กเล่นสำ หรับเด็กเล็ก ในช่วงฤดูร้อน เรายัง
ได้เปลี่ยนห้องประชุมที่ดาดฟ้าชั้น 6 ให้เป็นพื้นที่สนามเด็ก
เล่นด้วย 

การที่
เด็กๆ ได้สนุก 

ก็หมายถึงพ่อแม่
ก็ได้ผ่อนคลายไป

ด้วย   




การเดินทางพร้อมกับ
รถยนต์ 
เมื่อเดินทางพร้อมกับรถยนต์ คุณจะต้อง
มาถึงท่าเรือล่วงหน้า 1.5 ชั่วโมงก่อน
เรือจะออกจากท่า ให้ปฏิบัติตามป้าย
จราจรเป็นอันดับแรก จากนั้นให้ลง
ทะเบียนในคู่มือที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน
จราจรทั้งบนฝั่งและในเรือ 
โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถนั่งในรถ
หรือเข้าไปดูรถได้ระหว่างการเดินทาง

แต่คุณ
ทราบอยู่แล้ว

ว่า บุหรี่เป็นสิ่งที่
ไม่ดีต่อสุขภาพ

ของคุณ   


ใจเย็นๆ  
คุณไม่ต้องขับรถ
ข้ามเรือเหมือนกับ
เจมส์บอนด์หรอก   



การสูบบุหรี่
โปรดทราบว่าเรือของเรา (รวมถึงห้องพักและห้องน้ำ ในเรือ) 
เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ จะอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะบริเวณพื้นที่
เปิดโล่งหรือกลางแจ้งที่ระบุไว้ว่าเป็น “พื้นที่สูบบุหรี่”
คุณสามารถหาซื้อบุหรี่ได้จากศูนย์บริการข้อมูลที่ดาดฟ้าชั้น 6 

ลองเสี่ยงโชคดูสักครั้ง 
เราไม่ได้มีบ่อนคาสิโนบนเรือของเรา แต่เรามีเครื่อง
สล็อตแมชชีนที่ดูดีไว้บนดาดฟ้าชั้น 8 ถัดจากผับเทแลค
กา และบาร์นอสตูรี่



การขึ้นฝั่ง
การออกจากเรือเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเป็นเรื่องง่าย  
ซึ่งขั้นตอนก็จะเหมือนกับตอนที่คุณลงเรือ คือ ไปที่ดาดฟ้าชั้น 6
เจ้าหน้าที่ของเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าประมาณ 10 นาทีก่อนที่เราจะถึงจุดหมาย
ปลายทาง โดยจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อประตูเปิดออก  
และคุณสามารถออกจากเรือได้

ขอบคุณ
เราขอบคุณอย่างมากสำ หรับการเดินทางร่วมกับเรา  
และหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินในการเดินทางบนเรือเอ็มเอส 
ฟินแลนเดีย เราพร้อมยินดีต้อนรับคุณกลับมาเสมอ

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือเอ็มเอส  
ฟินแลนเดีย และเอ็คเคโร ไลน์  ได้เสมอจากเว็บไซต์   
www.eckeroline.com/welcome-thailand

ยิ้มและสูดลม
หายใจเข้า –  

คุณได้ข้ามมายังอีก
ประเทศแล้วในตอนนี้  



ไคตอส  
ไอทาห์  

จากทีมงานเอ็คเคโร 
ไลน์  

บนฝั่งและบนเรือี้   



