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โปรแกรม
จุดเด่ นของทัวร์

:
:

เมนูพเิ ศษ
จุดจอด
โรงแรม
วันทีเ่ ดินทาง

:
:
:
:

กรุ งเทพฯ- สิ งคโปร์ – ปี นัง - กรุ งเทพฯ 4 วัน 3 คืน
ออกในนามกลาง " CRUISE EXPRESS " เดิ น ทางวัน ที่ 5-8 ธัน วาคม 2559 รวมตั๋ว เครื่ อ งแล้ว เริ่ ม ต้น ที่
กรุ งเทพฯ รวมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทย รถรับส่งภาษีท่าเรื อ ค่า Gantuity
(ทิปบริ การพนักงานเรื อ) ค่ารถรับส่งนาชมสถานที่ท่องเที่ยว
ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee / ซุปกระดูกหมูต๋ นุ บักกุ๊ดเต๋
เกาะปี นัง (มาเลเซีย)
พักบนเรื อ 3 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
5-8 ธันวาคม 2559
กาหนดวันเดินทาง
อัตราค่ าบริการ
วันที่

5-8 DEC 59

แบบไม่ มหี น้ าต่ าง
-

แบบมีหน้ าต่ าง
เพอร์ มานาร์ ท
38,999 -

ห้ องมีหน้ าต่ าง
วิวทะเล
39,999 -
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สั มผัสการล่ องเรื อท่ องเที่ยวอย่ างมีระดับ
โดยทีมงานทัวร์ เรื อมืออาชีพ นาท่ านท่ องเทีย่ วในสิงคโปร์
สั มผัสอาหารขึน้ ชื่ อ สั มผัสเมืองปี นัง ยามเย็น
ให้ ท่านได้ พกั ผ่ อนบนเรื อสาราญระดับ 5 ดาว ในราคาทีท่ ่ านเอือ้ มถึง
** บนเรื อ Mariner of the seas 3 คืน **
โดยสายการบิน Lion Air
กาหนดวันเดินทาง : 5-8 ธันวาคม 2559
วันแรก

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ท่ าเรื อ Marina Center – ลงเรื อ Mariner of the seas

06.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวก พร้อมจัดเก็บสัมภาระ เช็คอินการ
เดินทาง

08.15 น.

เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินทีS่ L100
เนื่องจากเป็ นสายการบิน Low Cost จึงอาจมีการปรับเปลีย่ นสายการบินโดยไม่ แจ้ งล่ วงหน้ าทาง Cruise Express อาจ
เปลี่ยนสายการบินที่สามารถทาโปรแกรมที่สัมพันธ์ กับการล่ องเรื อได้ โดยที่ ทางทีมงานจะเลือกสายการบินที่ใ กล้ เคียง
กันมากทีส่ ุ ดเพื่อความสะดวกของลูกค้ าโดยจะแจ้ งลูกค้ าก่ อนล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 7 วัน

11.20 น.

เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ผา่ นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee
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นาท่ านลงทะเบียน ณ. ท่ าเรื อ Marina Bay Cruise Center สู่ เรื อสาราญ Mariner of the seas ผลงานวิศวกรรมชั้ น
เลิ ศ ของสายเดิ น เรื อ โดยเรื อ มี ข นาด 138,000 ตั น รองรั บ นั ก ล่ อ งเรื อ ส าราญได้ 3,114 คน มี ห้ อ งอาหาร Sushi
Restaurant และห้ องอาหารให้ เลื อกอีกมากมาย และยังเป็ นที่รวมกิจกรรมหลายอย่ างไว้ ในที่เดียว ด้ วยลานไอซ์ สเก็ต
ถนนใจกลางเรื อ Royal Promenade ฝึ กปี นหน้ าฝาจาลอง ทีจ่ ะทาให้ ท่านร่ วมสนุกกับกิจกรรมอย่ างไม่ รู้ เบื่อ
19.00 น.

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นเชิญท่ านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้ าร่ วมกิจกรรมต่ างๆ ชมโชว์ หรื อท่ านจะร่ วมสนุกกับการเสี่ยงโชค
เรื อออกเดินทางสู่ น่านนา้ สากล มุ่งสู่ ประเทศมาเลเซีย

ทีพ่ กั

พักบนเรื อ ตามประเภทห้ องทีท่ ่ านเลือก

วันทีส่ อง

เกาะปี นัง ประเทศมาเลเชีย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัยบนเรื อ ท่ านจะได้ พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรู ปแบบ อาทิ การออกกาลัง
กายรับอรุณในตอนเช้ าหรื อ Sun dance จ๊ อกกิง้ บนดาดฟ้ าของเรื อ จากนั้น
ให้ ทุกท่ านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ ให้ ท่านร่ วมกิจกรรมอย่ างมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อ

16.00 น.

เรื อสาราญเทียบท่ า ณ เกาะปี นัง ประเทศมาเลเซีย
ท่านสามารถลงท่องเที่ยว ที่ เกาะปี นังได้ตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าทัวร์
สาหรับท่านที่ไม่ลงจากเรื อ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรื อจัดเตรี ยมไว้บริ การท่าน
รัฐปี นัง (Penang) เป็ นรัฐที่ มีสมญาว่า “ไข่ มุกตะวันออก” (Pearl of the Orient) อยูท่ างทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
คาบสมุทรมลายู ปี นังประกอบด้วยส่วนที่เป็ นเกาะ มีพ้ืนที่ประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร และส่วนที่เป็ นแผ่นดินใหญ่
760 ตารางกิ โลเมตร ทั้ง 2 ส่ วนคัน่ ด้วยช่องแคบที่ มีความกว้าง 3 กิ โลเมตร ระหว่างท่าเรื อเฟอร์ รี่เมืองจอร์ จทาวน์บน
เกาะกับท่าเรื อบัตเตอร์ เวิร์ธ บนฝั่งแผ่นดิ นใหญ่ ก่อนหน้านี้ การสัญจรระหว่างสองฟากฝั่ งต้องอาศัยเรื อข้ามฟาก แต่
ปั จจุบนั สะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อรัฐบาลมาเลเซี ยได้สร้างสะพาน Penang Bridge ยาว7 กิ โลเมตร เชื่อมสองแผ่นดิ น
และได้ชื่อว่าเป็ นสะพานที่ ยาวที่ สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ น่ าสนใจ เช่ น ห้ างสรรพสิ นค้ า
Gurney plaza ตลาดโต้ ร่ ุงปี นัง

22.00 น.

ได้เวลาอันสมควร เชิญท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อเพื่อขึ้นเรื อ
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เนื่ องจากเรื อมีรอบอาหาร เวลาเริ่ มต้น 18.00 น.-20.00 น.โดยประมาณ ห่ างท่านกลับจากการท่องเที่ยวไม่ทนั ทางเรื อ
ขอสงวนสิ ทธิ์วา่ ท่านสละสิ ทธิ์ในการรับประทานอาหารในเมื้อนั้นๆ ไม่สามารถเรี ยกชาระเงินคืนได้ และ ทางเรื อจะ
ไม่รับผิดชอบในกรณี ท่านขึ้นเรื อไม่ทนั เนื่องจาก
เรื อมีตารางเวลาชัดเจนในการเข้าออกท่าเรื อจึงไม่สามารถรอท่านได้ แม้มีเหตุสุดวิสยั ทุกกรณี
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นเชิญท่ านอิสระพักผ่อน ร่ วมกิจกรรมต่ างๆ ชมโชว์ หรื อท่ านพักผ่อนตามอัธยาศัย

23.30 น.

รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรื อ

23.59 น.

เรื อออกเดินทางกลับสู่ น่ านน้าสากล อิสระชมการแสดง หรื อพักผ่ อนตาม
อัธยาศัย

ทีพ่ กั

พักบนเรื อ ห้ องพักตามทีท่ ่ านเลือก

วันทีส่ าม

น่ านนา้ สากล – กาล่ าดินเนอร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัยบนเรื อ ท่ านจะได้ พบกับความบันเทิงทีห่ ลากหลายรู ปแบบ อาทิ การออก
กาลังกายรับอรุ ณในตอนเช้ าหรื อ Sun dance, จ๊ อกกิง้ บนดาดฟ้ าของเรื อ ด้ วยลานไอซ์ สเก็ต ถนนใจกลางเรื อ Royal
Promenade ฝึ กปี นหน้ าฝาจาลอง และล่ าสุ ดด้ วยกิจกรรมเซิฟบอร์ ดที่คุณจะไม่ มีวันจมน้า Surf Simulator หรื อที่เรา
เรียกว่ า FlowRider® เป็ นต้ น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อ

บ่ าย

ชมโชว์ สเก็ตน้าแข็ง (ตามตารางการแสดงโชว์ ที่ระบุไว้ ในรายการเนวิเกเตอร์ ) หรื อให้ ท่านช็อปปิ้ งกับร้ านดิวตีฟ้ รี ที่
จะมีโปรโมชั่น ให้ ท่านช็อปปิ้ งกระหน่าอย่ างสะใจ หรื อจะไปร่ วมกิจกรรมต่ างๆที่มใี ห้ ท่านเลือก ทีจ่ ะเข้ าร่ วมสนุก ได้ อีก
หลายรายการ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ
หากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยและให้ทุกท่านได้เตรี ยมตัวสาหรับกาล่าดินเนอร์ ผูช้ ายใส่ ชุดสู ทและผูห้ ญิงใส่
ชุดราตรี

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ (กาล่ าดินเนอร์ )
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ชมโชว์ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรื อท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

23.30 น.

รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรื อ

23.59 น.

เรื อออกเดินทางกลับสู่ ประเทศสิงคโปร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพ่ กั

พักบนเรื อ ตามทีท่ ่ านเลือก
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วันทีส่ ี่

สิงคโปร์ –เมอร์ ไลอ้ อน –หมู่ตกึ ซันเทคซิตี้ ซันเทค - ช็อปปิ้ งย่ านถนนออร์ ชาร์ ด - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ
ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรื อ ร่ วมกิจกรรมบนเรื อ (ดูจาก Star Navigator)

09.00 น.

เรื อเทียบท่ า ท่ าเรื อ Marina Bay Cruise Center ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ
จากนั้น นาท่าน ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโตครึ่ งปลานี้ หันหน้า
ออก ทางอ่ า วมาริ น่ า มี ทัศ นี ย ภาพที่ ส ายงาม โดยมี ฉ ากด้า นหลัง เป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่ งโดดเด่ น ด้ว ย
สถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรี ยน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวริ มแม่น้ าสิ งคโปร์ นาท่านแวะชม น้ าพุ
แห่ งความมัง่ คัง่ Fountain of wealth แห่ งเมืองสิ งคโปร์ ตั้งอยูท่ ่ามกลาง หมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคาใน
ภาษาจีน แปลว่าความสาเร็ จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทคสร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็ นโครงการพาณิ ชย์ขนาด
ใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิ งคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุและได้สมั ผัสน้ าจะพบโชคดีและร่ ารวยตลอดปี
นาท่ าน ช็อปปิ้ งร้ านสินค้ าปลอดภาษี ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก น้ าหอม นาฬิกา ในราคาพิเศษสุดๆ

เทีย่ ง

รับประทานอาหาร บักกุ๊ดเต๋ ร้ าน Song-Fa

บ่ าย

นาท่านช็อปปิ้ งย่าน ถนนออร์ ชาร์ ด สิ นค้าแบรนด์เนม รุ่ นใหม่ล่าสุ ด จะถูกนามาวางขายตามห้างสรรพสิ นค้า ที่ ต้ งั อยู่
บนถนนสายนี้ เป็ นแห่ งแรก เพราะว่าสิ งคโปร์ มีท่าเรื อและเรื อสิ นค้าทุกลาจะต้องมาผ่านที่ ท่าเรื อของสิ งคโปร์ น้ ี
เสมอ ถนนออร์ ชาร์ ดจัดได้วา่ เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมาย
ตั้งอยูเ่ รี ยงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

18.30 น.

เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินท์ สัมภาระโดยเจ้ าหน้ าทีส่ ายการบิน THAI LION AIR
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สนามบิน

20.30 น.

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่ วบินที่ SL 105

21.30 น.

เดินทางกลับถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้ อมความประทับใจ
เนื่องจากเป็ นสายการบิน Low Cost จึงอาจมีการปรับเปลีย่ นสายการบินโดยไม่ แจ้ งล่ วงหน้ าทาง Cruise Express อาจ
เปลี่ยนสายการบินที่สามารถทาโปรแกรมที่สัมพันธ์ กับการล่ องเรื อได้ โดยที่ ทางทีมงานจะเลือกสายการบินที่ใกล้ เคียง
กันมากทีส่ ุ ดเพื่อความสะดวกของลูกค้ าโดยจะแจ้ งลูกค้ าก่ อนล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 7 วัน
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น
ทางบริ ษทั ทัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสื อเดินทางเหลืออายุไม่ครบกาหนดการเดินทาง
ในกรณีทที่ ่ านถูกปฏิเสธการขึน้ โดยเจ้ าทีเ่ รื อ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ ตต่ างด้ าว
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อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ
วันที่
5-8 DEC 59

แบบไม่ มหี น้ าต่ าง
-

แบบมีหน้ าต่ าง
เพอร์ มานาร์ ท
38,999 -

ห้ องมีหน้ าต่ าง
วิวทะเล
39,999 -

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบิน Thai Lion Air
ค่าห้องพักบนเรื อตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
รวมค่าภาษีท่าเรื อ ต่ างๆของเรื อ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการ
ตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
8. สาหรับลูกค้ า 10 ท่ านขึน้ ไป มี เอสคอร์ ต ดูแลตลอดการเดินทาง ในกรณีลูกค้ าเดินทาง ตั้งแต่ 10-15 ท่ าน จะมีไกด์ ท้องถิ่นพูดไทยได้ คอย
ให้ บริการในประเทศสิงคโปร์ – มาเลเซีย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
3. ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
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หมายเหตุ : สาคัญมาก
1. ท่ านผูโ้ ดยสารสุ ภาพสตรี ที่ต้ งั ครรภ์ไม่เกิ น 18 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรื อได้โดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์ / สุ ภาพสตรี ที่ต้ งั ครรภ์เกิ น 18
สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรื อได้ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กบั ผูโ้ ดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรื อได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
เงื่อนไขดังกล่าว
2. เด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรื อได้
เงื่อนไขการสารองทีน่ งั่
1. มัดจาท่านละ 15,000 บาท พร้อมสลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
กรณียกเลิกการเดินทาง
•
•
•
•

ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืน เงินมัดจา ทั้งหมดในทุกกรณี
ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
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