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ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 15 – 18 กนัยำยน 2560 

 
วนัท่ี 15 กนัยำยน 2560  สนำมบินสวุรรณภมิู - สิงคโปร ์– เช็คอินข้ึนเรอืส ำรำญ 

                                                   และสนกุกบักิจกรรมบนเรอื 

07:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำน์เตอรเ์ช็คอิน เคำน์เตอร ์K ชัน้ 4 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำง

ประเทศ สำยกำรบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ)  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนใน

กำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

09:40 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่ประเทศสิงคโปร ์โดยเท่ียวบินท่ี SQ973 

 

 
 

13:05 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาใหเ้ป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  น าท่านเขา้สู่ท่าเรือ 

International Cruise Terminal 

15:00 น. น าท่านท าการเช็คอินเขา้สูเ่รือส าราญ Mariner 

of the Sea นอ้งเล็กล าล่าสดุจากเรือส าราญ

ทั้งหมด 5 ล าของกลุ่ม Voyager Class ในเครือ

ของ Royal Caribbean คือเรือส าราญที่รับ

หนา้ที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 2003 จนถึงปัจจบุนั  



 

  
 

 

 

ส าราญ Mariner of the Sea เป็นเรือส าราญที่เป็นเจา้ของสถิติความใหญ่เป็นอันดบัที่ 9 ของโลก ดว้ยน า้หนกัรวม 

138,279 ตนั และมีความสงูถึง 311 เมตร โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 15 ชัน้ สามารถรับผูโ้ดยสารไดท้ั้งหมด 4,299 

คน ซ่ึงรวมทั้งลกูเรือ1,185 คนดว้ย นอกจากนั้นภายในเรือยังประกอบไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สิ่งอ านวยความ

สะดวกตา่งๆ มากมาย อย่างเชน่สระว่ายน า้และสระระบบน า้วนจ านวน 10 สระ ผบั บาร ์และเลาจท์ี่มีใหไ้ดส้งัสรรคก์ัน

อย่างเต็มที่ถึง 17 แห่งดว้ยกนั  รวมถึงหอ้งพกัไวค้อยรองรับแขกผูม้าเยือนที่มากถึง 1,557 หอ้ง 

 

17:00 น. เรือเริ่มตน้ออกเดนิทางสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย   สดุสนกุกบักิจกรรมหลากหลายท่ีมใีหท้่านเลือกชมทกุๆ 

30 นาที กับโชวส์ดุอลงัการ อาหารการกินมีบริการ 24ชัว่โมง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และชอ้ปป้ิงสินคา้ Duty 

Free ราคาถกู  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ Dinner สดุหร ูณ Main Dining Hall ของเรอื และสนกุกบักิจกรรมช่วงค ่ำ 

 

 

วนัท่ี 16 กนัยำยน 2560 กรงุกวัลำลมัเปอร ์ประเทศมำเลเซีย 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบฟุเฟต ์ท่ีมีอำหำรใหท่้ำนเลอืกมำกมำย 

เรือเขา้เทียบท่า ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ์ 

10:30 น. น าท่านเที่ยวชมเมอืงหลวงของประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมยำ่น Petaling ยำ่น China Town ชือ่ดงัของเมอืง เลอืกซ้ือ

สนิคา้พื้นเมอืง สนิคา้ Handmade ที่ท่านจะหลงรักในความเป็นมาเลเซีย 



 

  
 

 

 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย น าท่านเขา้ชมและชอ้ปป้ิงใหจ้ใุจ ณ Petronas Twin Tower อาคารแฝดที่ติดอันดบั อาคารที่สงูที่สดุในโลก ใจกลางเมือง

กวัลาลมัเปอร ์ตึกเปโตรนาสเร่ิมตน้ก่อสรา้งในปี 1993 และ สรา้งเสร็จสมบรูณแ์ละเปิดใชง้านในวันที่ 31 สิงหาคม ปี 

1999 โดย Dr. mahathir Mohamad หรือ ท่านดร.มหาเธ่ร ์มฮูมัหมดั นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซีย และไดร้ับการ

บันทึกใหเ้ป็นตึกที่สงูที่สดุในโลกตัง้แต่ปี 1998 (ก่อนที่จะถกูท าลายสถิติดว้ยตึก Taipei 101 ในปี 2003) อย่างไรก็ดี

ปัจจบุนัตกึเปโตรนาสนีย้งัคงครองสถิตติกึแฝดท่ีสงูที่สดุในโลกอยู่ 

14:00 น. เตรยีมเดินทำงออกจำกกวัลำลมัเปอรก์ลบัส ูเ่รอืเวลำ 15.30 น. 

 

เย็น  สนกุกบักิจกรรมในเรือทีม่อียู่มากมาย 

 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ Dinner สดุหร ูณ Main Dining Hall ของเรอื และสนกุกบักิจกรรมช่วงค ่ำ 

 

กิจกรรมตำ่งๆ บนเรอื  Mariner of the Sea 

-ละครเวทีสไตลบ์รอดเวย ์    -เลาจน์ / คลบั 

-คลาสเลคเชอรเ์พ่ิมพนูทกัษะ    -กอลฟ์ 

-บริการสปา      -มนิกิอลฟ์ 

-สวนน า้      -ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษ ี

-ลานไอซส์เก็ต      -สตดูิโอถ่ายรปู 

-หนา้ผาจ าลอง      -คาราโอเกะ 

-เกมสริ์มสระวา่ยน า้     -บริการเสริมสวยซาลอน 



 

  
 

 

 
-คาสิโน  

-บิงโก  

-คลาสฟิตเนสตา่งๆ โยคะ พิลาเต ้ซมุบา้ ฯลฯ  

-หอ้งสมดุและหอ้งสนัทนาการ 

 

วนัท่ี 17 กนัยำยน 2560 สนกุสนำนกบักิจกรรมบนเรอื Mariner of the Seas 

08:00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบฟุเฟต ์ ท่ีมีอำหำร

ใหท่้ำนเลือกมำกมำย 

09:00 น. - 11:00 น.   สนกุกบักิจกรรมในเรือที่มอียู่มากมาย กับสดุยอดเรือ

ที่ใหญ่ที่สดุในทวีปเอเชยี Mariner of the seas ล านี ้ 

12.00 น. รว่มรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบฟุเฟต ์ท่ี

มีอำหำรใหท่้ำนเลือกมำกมำย 

16:00 น. - 19:00 น. สนกุกบักิจกรรมในเรือ 

20:00 น.  รบัประทำนอำหำรค ่ำ Dinner สดุหร ูณ Main Dining Hall ของเรอื และสนกุกบักิจกรรม 

 

วนัท่ี 18 กนัยำยน 2560 ท่ำเรอื – เมอรไ์ลออ้น – ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ำรด์ – สนำมบินชำงฮี – กรงุเทพฯ 

07:00 น. ร่วมรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบฟุเฟต์ ท่ีมี

อำหำรใหท่้ำนเลือกมำกมำย 

08:00 น. เรอืเดินทำงถึงท่ำเรอืสิงคโปร ์

09:00 น. เตรยีมตวั Check-Out ออกจำกเรอื    

10.00 น. น าท่านชมและถ่ายรปูกบั Merlion สญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์

11.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนุตงกี่ สดุยอด

ขำ้วมนัไกท่ี่คนท่ีมำสิงคโปรห์ำ้มพลำด 

บ่ำย น าท่านเที่ยวชม  ยำ่นออรช์ำรด์ (orchard road) แหลง่ช็อปป้ิงมชีือ่เสยีงของชาวสงิคโปรแ์ละเป็นถนนที่คลาคล า่ไปดว้ย

ผูค้น สวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิงทัว่โลก เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ และโรงแรมชัน้ดีตัง้อยู่เรียงรายสองฝัง่ถนน รวมทั้ง

รา้นคา้มากมาย ตัง้แตห่ัวถนนจรดปลายถนน และมีตน้ไมข้นาดใหญ่ปลกูอยู่ตลอดเสน้ทางของถนน ชาวสิงคโปรถ์ือว่า

 ย่านนี ้คือย่าน City Center ของประเทศ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า พบกับสินคา้หลากหลายแบรนดเ์นมชื่อดงัร ุ่นใหม่ล่าสดุ

จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้เหลา่นี้ มตีัง้แตร่าคาแพงหรเูริศ จนถึงราคาย่อมเย 
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15:00 น. ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินชำงฮี  

18:35 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SQ978 

20:10 น. เดินทำงส ูส่นำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ และควำมประทบัใจ 

********************************************************************************************************************************************************* 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ จองก่อนวนัท่ี 20 สงิหาคม 2560 

อัพเกรตหอ้งพกัจาก INTERIOR เป็นหอ้งพกัแบบ BALCONY 

MARINER OF THE SEAS  

4 วนั 3 คืน BY SQ 

หอ้งพกัแบบ INTERIOR 

รำคำต่อท่ำน 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 26,900 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียวช ำระเงินเพ่ิม 9,900 



 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุเป็นหอ้งพกัส าหรบัพกั 2 ท่านเท่านัน้  ไม่สามารถพกั 3 หรือ 4 ท่านได ้

 

อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินขาไป  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-สิงคโปร-์กรงุเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้ม

กรุ๊ปเท่านัน้ 

2. ค่าภาษสีนามบินและ ค่าภาษีน า้มนั ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดงักล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพกับนเรือส าราญตามแบบ ที่ท่านไดท้ าการจอง และ ค่าอาหารหอ้งอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือส าราญที่เป็นแบบไม่

ตอ้งช าระเงนิเพิ่ม สว่นของค่าภาษที่าเรือไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามระบไุวใ้นรายการ (ไมส่ามารถคืนเป็นเงนิได ้เนือ่งจากทาง บริษทัฯ ตอ้งจองและ ซ้ือตัว๋ลว่งหนา้) 

5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไมอ่นญุาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  

6. ค่าบริการน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณน์ าเทียว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

8. รวมค่ำทิปพนกังำนบรกิำรบนเรอืเรยีบรอ้ยแลว้ 

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ,ค่ำทิปไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัร ์ท่ำนละ 900 บำท/ทรปิกำรเดินทำง/คน 

2. ค่าด าเนนิการท าหนงัสอืเดนิทางหรือค่าธรรมเนยีมในการยื่นใบอนญุาตเขา้-ออกเมอืงส าหรับคนตา่งดา้ว 

3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากที่ระบไุวใ้นเงือ่นไขการเดนิทาง 

4. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการ) 

 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมผีูเ้ดินทางต า่กว่า  โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ คน 20 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน ,

โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั ฯลฯ อบุตัเิหต,ุการกอ่จลาจล,การกอ่วินาศภยั,ภยัธรรมชาต,ิ 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่และเด็ก 
 

ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ / ไกคท์อ้งถ่ิน / ทวัรห์วัหนำ้ 

900 บำท / PAX 



 

  
 

 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  อาทิ สึนามิแผ ,่่นดินไหวอทุกภัย ,ระเบิด ,ภเูขาไฟ ,วาตภัย ฯลฯ อัน

นอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจริงเท่านัน้ เชน่ ค่าตัว๋เคร่ืองบินค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองที่นัง่แลว้ 2 วันท าการ ส าหรับ

การจองทวัรส์่วนที่เหลือจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มฉิะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและ

ภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่

ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่า

จ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พ านักอยู่ใน

ประเทศไทย 

• ส าหรับผูม้คีรรภท์ี่อายคุรรภไ์มเ่กนิ 24 สปัดาห ์ ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์กอ่นการเดินทา( ภาษาองักฤษ )ง 

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย ไมว่่ากรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง  ของไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง ตรวจ

คนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง 

• บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการที่จะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหายอนัเกดิจากเหตสุดุวิสยัที่ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนดัหยดุงาน, 

จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน  

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 


