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สั มผัสการล่ องเรื อท่ องเที่ยว
อย่ างมีระดับ
โดยทีมงานทัวร์ เรื อมืออาชีพ นา
ท่ านท่ องเทีย่ วในสิ งคโปร์
สั มผัสอาหารขึน้ ชื่ อ ท่ องเทีย่ ว
กัวลาลัมเปอร์
ให้ ท่านได้ พกั ผ่ อนบนเรื อสาราญระดับ 5 ดาว ในราคาทีท่ ่ านเอือ้ มถึง
*** บนเรื อ Mariner of the Seas 3 คืน ***
โดยสายการบิน Thai Lion Air
กาหนดวันเดินทาง : 27-30 มีนาคม 2560
วันแรก

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

05.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวก พร้อมจัดเก็บสัมภาระเช็คอินการ
เดินทาง

07.40 น.

เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL 100

11.20 น.

เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง 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
เลิศ ของสายเดิน เรื อ “ โดยเรื อ มีขนาด 138,000 ตัน รองรั บ นั ก ล่ อ งเรื อ
สาราญได้ 3,114 คน มีห้องอาหาร Sushi Restaurant และห้ องอาหารให้
เลื อกอีกมากมาย และยังเป็ นที่รวมกิจกรรมหลายอย่ างไว้ ในที่เดียว ด้ วย
ลานไอซ์ สเก็ต ถนนใจกลางเรื อ Royal Promenade ฝึ กปี นหน้ าฝาจาลอง ที่
จะทาให้ ท่านร่ วมสนุกกับกิจกรรมอย่ างไม่ รู้ เบื่อ
18.00 น.

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นเชิ ญท่ านอิสระพักผ่ อน ร่ วมกิจกรรมต่ างๆ ชมโชว์ หรื อท่ านจะร่ วมสนุกกับการเสี่ ยงโชค ให้ ท่านพักผ่ อนตาม
อัธยาศัย
เรื อออกเดินทางสู่ น่านนา้ สากล มุ่งสู่ ประเทศมาเลเซีย

ทีพ่ กั

พักบนเรื อ ตามประเภทห้ องทีท่ ่ านเลือก

วันทีส่ อง

พอร์ ตคลัง มาเลเซีย ประเทศมาเลเชีย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ

08.00 น.

เรื อสาราญเทียบท่ า ณ พอร์ ตคลัง ประเทศมาเลเซีย
ท่ านสามารถลงท่ องเทีย่ ว ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมในค่ าทัวร์ แล้ ว
สาหรับท่ านทีไ่ ม่ ลงจากเรื อ เชิญท่ านสนุกสนานกับกิจกรรมต่ างๆทีท่ างเรื อจัดเตรียมไว้ บริการท่ าน
จากนั้นให้ ท่านได้ พักผ่ อนตามอัธยาศัย บนเรื อท่ านจะได้ พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรู ปแบบ อาทิ การออกกาลัง
กายรับอรุ ณในตอนเช้ าหรื อ Sun dance, จ๊ อกกิง้ บนดาดฟ้ าของเรื อ จากนั้นให้ ทุกท่ าน สนุกสนาน กับกิจกรรม บนเรื อ
ให้ ท่านร่ วมกิจกรรมอย่ างมากมาย

09.00 น.

จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซี ย นาท่ านเลือกซื้ อของฝากสิ นค้ าขึ้นชื่ อ
ของมาเลเซีย ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ ทที่ าจากดีบุก จากนั้นเลือกซื้อช็อคโกแลต และเยีย่ มชมร้ านดิวตีฟ้ รี ชม ตึกแฝดทีส่ ู งทีส่ ุ ด
ในโลก Petronas (ไม่ ได้ ขนึ้ ด้ านบน) ผ่านชม ตึก KL TOWER ทีม่ คี วามสู งเป็ นอันดับ 4 ในบรรดาหอสู งสื่ อสารในโลก
ซึ่งใช้ เป็ นทีถ่ ่ ายทอดเสียงสาหรับ วิทยุและโทรทัศน์ (ไม่ ได้ ขนึ้ ด้ านบน)

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.
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จากนั้นนาท่ านผ่านชม ตึกรัฐสภา และบันทึกภาพความประทับใจที่ จตุรัสเมอร์ เดก้ า สถานทีฉ่ ลองเอกราชหลังจากที่
อังกฤษเคยปกครองมาเลเซี ยมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่ น อาคาร
Sultan Abdul Samad ซึ่งปัจจุบันได้ ใช้ เป็ นทีท่ าการของศาลสู งและยังได้ ชื่อ
ว่ าเป็ นอาคารที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของมาเลเซียอีกด้ วย ชมอดีตเสาธงที่สูง
ที่สุดในโลก Union Jack สู งถึง 100 เมตรของอังกฤษซึ่งได้ ลดลงและชักธง
สหพันธ์ รัฐมาเลเซียขึน้ แทน ในวันฉลองเอกราช 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และ
ชมพระราชวังสุ ลต่ าน อีสตาน่ า ไนการ่ า ถ่ ายรู ปด้ านหน้ ากับพระราชวังของสุ ลต่ านมาเลเซีย
16.00 น.

ได้เวลาอันสมควร เชิญท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อเพื่อขึ้นเรื อ
สาหรับท่านที่ไม่ลงจากเรื อ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรื อจัดเตรี ยมไว้บริ การท่าน

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 านนา้ สากล อิสระชมการแสดง หรื อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพ่ กั

พักบนเรื อ ห้ องพักตามทีท่ ่ านเลือก

วันทีส่ าม

น่ านนา้ สากล – กัปตันไนท์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นให้ ท่านได้ พักผ่ อนตามอัธยาศั ย บนเรื อท่ านจะได้ พบกับความบั นเทิงที่หลากหลายรู ปแบบ อาทิ การออก
กาลังกายรั บอรุ ณในตอนเช้ าหรื อ Sun dance, จ๊ อกกิง้ บนดาดฟ้ าของเรื อ ด้ วยลานไอซ์ สเก็ต ถนนใจกลางเรื อ Royal
Promenade ฝึ กปี นหน้ าฝาจาลอง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อ

บ่ าย

ชมโชว์ สเก็ตนา้ แข็ง (ตามตารางการแสดงโชว์ ทีร่ ะบุไว้ ในรายการเนวิเกเตอร์ ) หรื อให้ ท่าน ช้ อปปิ้ งกับร้ านดิวตีฟ้ รี ทีจ่ ะ
มีโปรโมชั่นให้ ท่านช้ อปปิ้ งกระหน่า อย่ างสะใจ หรื อจะไปร่ วมกิจกรรมต่ างๆที่มีให้ ท่านเลือก ที่จะเข้ าร่ วมสนุก ได้ อีก
หลายรายการ

18.00 น.

จากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยและให้ทุกท่านได้เตรี ยมตัวสาหรับ งานกัปตันไนท์ ผูช้ ายใส่ชุดสูทและผูห้ ญิงใส่
ชุดราตรี ณ.ถนน เอสพานาร์ท

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ชมโชว์ ร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.30 น.

รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรื อ
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23.59 น.

เรื อออกเดินทางกลับสู่ สิงคโปร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพ่ กั

พักบนเรื อ ตามทีท่ ่ านเลือก

วันทีส่ ี่

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

เช้ า

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

09.00 น.

เรื อเทียบท่ า ท่ าเรื อ Marina Bay Cruise Center ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ

นาท่ าน

ช้ อปปิ้ งร้ านสินค้ าปลอดภาษี ให้ท่านช้อปปิ้ งของฝากของที่ระลึก น้ าหอม นาฬิกา ในราคาพิเศษสุดๆ
จากนั้น นาท่ าน ถ่ ายรู ปคู่กับ เมอร์ ไลอ้ อน สั ญลักษณ์ ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้ ันหน้ าออก
ทางอ่ าวมาริน่า มีทศั นียภาพทีส่ ายงาม โดยมีฉากด้ านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่ นด้ วยสถาปัตยกรรม
คล้ ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ ค ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวริ มแม่ น้าสิ งคโปร์ นาท่ านแวะชม น้าพุแห่ งความมั่งคั่ง
Fountain of wealth แห่ งเมื องสิ งคโปร์ ตั้งอยู่ท่ามกลาง หมู่ตึกซั นเทคซิ ตี้ ซั นเทค มาจากคาในภาษาจีน แปลว่ า
ความสาเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตกึ ซันเทค สร้ างขึน้ โดยนักธุรกิจชาวฮ่ องกง ซึ่งนับเป็ นโครงการพาณิชย์ ขนาดใหญ่ ทสี่ ุ ดของ
เมือง โดยคนสิงคโปร์ เชื่ อว่ าถ้ าได้ เดินรอบลานนา้ พุ และได้ สัมผัสนา้ จะพบโชคดีและ ร่ารวยตลอดปี

เทีย่ ง

รับประทานอาหาร ซงฟา บะกุเต๋

บ่ าย

นาท่ านช้ อปปิ้ งย่ าน ถนนออร์ ชาร์ ด สินค้ าแบรนด์ เนม รุ่นใหม่ ล่าสุ ด จะถูกนามาวางขายตามห้ างสรรพสินค้ า ทีต่ ้งั
อยู่บนถนนสายนีเ้ ป็ นแห่ งแรก เพราะว่ าสิงคโปร์ มที ่ าเรื อและเรื อสินค้ าทุกลาจะ ต้ องมาผ่านที่ ท่ าเรื อของสิงคโปร์ นี้
เสมอ ถนนออร์ ชาร์ ดจัดได้ ว่าเป็ นแหล่ งช้ อปปิ้ งระดับโลก เพราะว่ ามีศูนย์ การค้ า ร้ านค้ า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่
เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิ ห้ าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย สมควรแก่ เวลาเดินทางสู่
สนามบิน ชางฮี
**** อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ทีส่ นามบินชางฮี****

18.00 น.

เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินสัมภาระโดยเจ้ าหน้ าทีส่ ายการบิน Thai Lion Air

20.30 น.

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL105

21.50 น.

เดินทางกลับถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
*** หนังสื อเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ทางบริ ษทั ทัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสื อเดินทางเหลืออายุไม่ครบกาหนดการเดินทาง
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ในกรณีทที่ ่ านถูกปฏิเสธการขึน้ โดยเจ้ าทีเ่ รื อ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ ตต่ างด้ าว
กาหนดวันเดินทาง
อัตราค่ าบริการโปรโมรชั่น ไม่มรี าคาเด็ก พักห้ องละ 2 ท่ าน
วันที่
27-30 มีนาคม 2560

ห้ องไม่ มหี น้ าต่ าง

แบบมีหน้ าต่ าง
เพอร์ มานาร์ ท

ห้ องมีระเบียง
วิวทะเล

29,999

31,999

34,999

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบิน Thai Lion Air พร้อมน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง 15 กิโลกรัมต่อ ท่ าน
2. ค่าห้องพักบนเรื อตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. รวมค่าภาษีท่าเรื อและภาษีต่างๆของเรื อ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการ
ตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
8. สาหรับลูกค้ า 10 ท่ านขึน้ ไป มีเอสคอร์ ต ดูแลตลอดการเดินทาง ในกรณีลูกค้ าเดินทาง ตั้งแต่ 10-15 ท่ าน จะมีไกด์ ท้องถิ่น คอยให้ บริการ
ในประเทศสิงคโปร์ – มาเลเซีย
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกิน 15 กิโลกรัมต่อ ท่าน
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) และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
8.ไม่รวมทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ สิ งคโปร์ ( 250 บาท) ค่าทิป ไกด์ท่องถิ่นและคนรถ กัวลาลัมเปอร์ ( 100 บาท) สาหรับหัวหน้าทัวร์
ไทย ESCORT (500 บาท) *** รวม 850 บาท **
หมายเหตุ : สาคัญมาก
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THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD.
506/199 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288 Fax: (662) 158-9209
TAT.11/04268

www.thewatourism.com

1. ท่านผูโ้ ดยสารสุ ภาพสตรี ที่ต้ งั ครรภ์ไม่เกิน 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 ั่ง
1. ชาระเงิน 100 % ณ วันจอง
2. พร้อมสาเนาหน้าพาสปอร์ต เพื่อทาการจองเรื อและตัว๋ เครื่ องบิน เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่
***************************************************************************************************************
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