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สัมผสัการล่องเรือท่องเที่ยว
อย่างมรีะดับ 

โดยทมีงานทวัร์เรือมืออาชีพ น า
ท่านท่องเทีย่วในสิงคโปร์ 

สัมผสัอาหารขึน้ช่ือ ท่องเทีย่ว
กวัลาลมัเปอร์ 

ให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือส าราญระดับ 5 ดาว ในราคาทีท่่านเอือ้มถึง 
***  บนเรือ Mariner of the Seas 3 คืน *** 

                                                            โดยสายการบิน Thai Lion Air     
ก าหนดวนัเดนิทาง :  27-30 มนีาคม 2560 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์– ท่าเรือ Marina Center –   ลงเรือ     Mariner of the Seas 

05.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง  พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก พร้อมจดัเก็บสัมภาระเช็คอินการ

เดินทาง 

07.40 น. เดนิทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน  Thai Lion Air  เทีย่วบินที ่ SL 100 

11.20 น. เดนิทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ขา้วมนัไก่ Boon Tong Kee 
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 น าท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center สู่ เรือส าราญ Mariner of the Seas  ผลงานวิศวกรรมช้ัน

เลิศของสายเดินเรือ “ โดยเรือมีขนาด 138,000 ตัน รองรับนักล่องเรือ

ส าราญได้ 3,114 คน มีห้องอาหาร Sushi Restaurant และห้องอาหารให้

เลือกอีกมากมาย และยังเป็นที่รวมกิจกรรมหลายอย่างไว้ในที่เดียว ด้วย

ลานไอซ์สเกต็ ถนนใจกลางเรือ Royal Promenade ฝึกปีนหน้าฝาจ าลอง ที่

จะท าให้ท่านร่วมสนุกกบักจิกรรมอย่างไม่รู้เบ่ือ 

18.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ชมโชว์หรือท่านจะร่วมสนุกกับการเส่ียงโชค ให้ท่านพักผ่อนตาม

อธัยาศัย 

เรือออกเดนิทางสู่น่านน า้สากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย  

ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามประเภทห้องทีท่่านเลือก 

 

วนัทีส่อง พอร์ตคลงั มาเลเซีย ประเทศมาเลเชีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

08.00 น.  เรือส าราญเทยีบท่า ณ พอร์ตคลงั ประเทศมาเลเซีย 

 ท่านสามารถลงท่องเทีย่ว ที ่กรุงกวัลาลมัเปอร์ รวมในค่าทวัร์แล้ว 

ส าหรับท่านทีไ่ม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรือจดัเตรียมไว้บริการท่าน  

จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาท ิ การออกก าลัง

กายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ จากนั้นให้ทุกท่าน สนุกสนาน กับกิจกรรม บนเรือ 

ให้ท่านร่วมกจิกรรมอย่างมากมาย 

09.00 น.    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์   เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย   น าท่านเลือกซ้ือของฝากสินค้าขึ้นช่ือ

ของมาเลเซีย ซ่ึงเป็นผลติภัณฑ์ทีท่ าจากดบุีก จากนั้นเลือกซ้ือช็อคโกแลต และเยีย่มชมร้านดวิตีฟ้รี ชม ตกึแฝดทีสู่งทีสุ่ด

ในโลก   Petronas (ไม่ได้ขึน้ด้านบน) ผ่านชม ตกึ KL TOWER ทีม่คีวามสูงเป็นอนัดบั 4 ในบรรดาหอสูงส่ือสารในโลก 

ซ่ึงใช้เป็นทีถ่่ายทอดเสียงส าหรับ วทิยุและโทรทศัน์ (ไม่ได้ขึน้ด้านบน) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร. 
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จากนั้นน าท่านผ่านชม   ตกึรัฐสภา และบันทกึภาพความประทบัใจที่    จตุรัสเมอร์เดก้า สถานทีฉ่ลองเอกราชหลงัจากที่

อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร 

Sultan Abdul Samad ซ่ึงปัจจุบันได้ใช้เป็นทีท่ าการของศาลสูงและยงัได้ช่ือ

ว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียอีกด้วย   ชมอดีตเสาธงที่สูง

ที่สุดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรของอังกฤษซ่ึงได้ลดลงและชักธง

สหพนัธ์รัฐมาเลเซียขึน้แทน ในวนัฉลองเอกราช 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และ

ชมพระราชวงัสุลต่าน อสีตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปด้านหน้ากบัพระราชวงัของสุลต่านมาเลเซีย 

16.00 น.       ไดเ้วลาอนัสมควร เชิญท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเพ่ือข้ึนเรือ 

ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นเชิญท่านอสิระพกัผ่อน ร่วมกจิกรรมต่างๆ ชมโชว์ หรือท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

23.59 น. เรือออกเดนิทางกลบัสู่ น่านน า้สากล อสิระชมการแสดง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ ห้องพกัตามทีท่่านเลือก 

 

วนัทีส่าม   น่านน า้สากล – กปัตนัไนท์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

       จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ  อาทิ การออก

ก าลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun  dance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ ด้วยลานไอซ์สเก็ต ถนนใจกลางเรือ Royal 

Promenade ฝึกปีนหน้าฝาจ าลอง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

บ่าย             ชมโชว์ สเกต็น า้แข็ง  (ตามตารางการแสดงโชว์ ทีร่ะบุไว้ในรายการเนวเิกเตอร์) หรือให้ท่าน ช้อปป้ิงกบัร้านดวิตีฟ้รี ทีจ่ะ

มีโปรโมช่ันให้ท่านช้อปป้ิงกระหน ่า อย่างสะใจ หรือจะไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีให้ท่านเลือก ที่จะเข้าร่วมสนุก ได้อีก

หลายรายการ 

18.00 น. จากนั้นใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัและใหทุ้กท่านไดเ้ตรียมตวัส าหรับ งานกปัตนัไนท ์ผูช้ายใส่ชุดสูทและผูห้ญิงใส่

ชุดราตรี ณ.ถนน เอสพานาร์ท 

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ  

จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่น  ชมโชว ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

22.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 
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23.59 น. เรือออกเดนิทางกลบัสู่ สิงคโปร์  พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามทีท่่านเลือก 

 

วนัทีส่ี่   สิงคโปร์ –ช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด- เมอร์ไลอ้อน -หมู่ตกึซันเทคซิตี ้ซันเทค -  กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ใหท่้าน พกัผอ่นอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Navigator) 

09.00 น. เรือเทยีบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ผา่นพิธีการต่างๆรับสมัภาระ 

น าท่าน  ช้อปป้ิงร้านสินค้าปลอดภาษี    ใหท่้านชอ้ปป้ิงของฝากของท่ีระลึก น ้ าหอม นาฬิกา ในราคาพิเศษสุดๆ 

                           จากนั้น น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีหั้นหน้าออก

ทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม

คล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์ น าท่านแวะชม น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง 

Fountain of wealth    แห่งเมืองสิงคโปร์    ตั้งอยู่ท่ามกลาง หมู่ตึกซันเทคซิตี ้ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่า

ความส าเร็จช้ินใหม่    หมู่ตกึซันเทค สร้างขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮ่องกง ซ่ึงนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของ

เมือง โดยคนสิงคโปร์   เช่ือว่าถ้าได้เดนิรอบลานน า้พุ และได้สัมผสัน า้จะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี 

เทีย่ง                   รับประทานอาหาร  ซงฟา บะกเุต๋  

  บ่าย                     น าท่านช้อปป้ิงย่าน    ถนนออร์ชาร์ด   สินค้าแบรนด์เนม   รุ่นใหม่ล่าสุด   จะถูกน ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ทีต่ั้ง 

                             อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรก   เพราะว่าสิงคโปร์มท่ีาเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านที ่ท่าเรือของสิงคโปร์นี ้

                             เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัได้ว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามศูีนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมช้ันดมีากมายตั้งอยู่          

                              เรียงราย สองฝ่ังถนน อาท ิ ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอกีมากมาย สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่             

                              สนามบิน ชางฮี 

                             **** อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ทีส่นามบินชางฮี****  

18.00 น. เดนิทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอนิสัมภาระโดยเจ้าหน้าทีส่ายการบิน Thai Lion Air 

20.30 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน  Thai Lion Air เทีย่วบินที ่SL105 

21.50 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

    

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทาง 
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ในกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธการขึน้โดยเจ้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง  

 

วนัที ่
อตัราค่าบริการโปรโมรช่ัน ไม่มรีาคาเดก็ พกัห้องละ 2 ท่าน 

ห้องไม่มหีน้าต่าง 
แบบมหีน้าต่าง 
เพอร์มานาร์ท 

ห้องมรีะเบียง 
ววิทะเล 

27-30 มนีาคม 2560 29,999 31,999 34,999 

 
 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน Thai Lion Air  พร้อมน ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัมต่อ ท่าน 
2. ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  รวมค่าภาษีท่าเรือและภาษีต่างๆของเรือ 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการ

ตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
8. ส าหรับลูกค้า 10 ท่านขึน้ไป มีเอสคอร์ต ดูแลตลอดการเดินทาง   ในกรณีลูกค้าเดนิทาง ตั้งแต่ 10-15 ท่าน จะมีไกด์ท้องถิ่น คอยให้บริการ

ในประเทศสิงคโปร์ – มาเลเซีย 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกิน  15 กิโลกรัมต่อ ท่าน 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
8.ไม่รวมทิปไกด์ทอ้งถ่ินและคนขบัรถ สิงคโปร์  ( 250 บาท) ค่าทิป ไกด์ท่องถ่ินและคนรถ กัวลาลัมเปอร์ ( 100 บาท) ส าหรับหัวหนา้ทวัร์
ไทย ESCORT (500 บาท)  *** รวม 850 บาท ** 
หมายเหตุ : ส าคญัมาก 
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1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์เกิน 18 
สปัดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารให้กบัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตาม
เง่ือนไขดงักล่าว 

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. ช าระเงิน 100 % ณ วนัจอง 
2. พร้อมส าเนาหนา้พาสปอร์ต เพ่ือท าการจองเรือและตัว๋เคร่ืองบิน เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 
*************************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 


