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ล่องเรือส ำรำญจัดเต็มตลอดทริป 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร ์- พอร์ตคลัง - มะละกำ (มำเลเซีย) - สิงคโปร์

 

โดยสำยกำรบินไทย  
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 17-20 พ.ค. 62                      รำคำเร่ิมต้นที่  29,700  บำท (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

 

 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบิน ชำงงี - ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS - 
เช็คอินเข้ำขึ้นเรือส ำรำญ Voyager of the SEAs - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
เรือเทียบท่ำ พอร์ตคลัง กัวลำลัมเปอร์, ประเทศมำเลเซีย - ชม Merdeka Square - Harriston Chocolate 
showroom - ถ่ำยรูป Twin Tower - ห้ำง Suria KLCC Shopping Centre - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่3 
เรือจอดลอยล ำในน่ำนน้ ำ มะละกำ, มำเลเซีย - นั่งเรือเล็กเทียบฝั่ง - พำเที่ยว จัตุรัสดัตช์ - โบสถ์คริสต์มะละกำ - 
โบถส์ St. Paul's Church - อนุเสำวรีย์ St. Francis Xavier - Dataran Pahlawan Megamall - กลับข้ึนเรือ 
อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
เรือเทียบท่ำ Marina Bay Cruise Center Singapore - ช้อปปิ้งถนนออร์ชำร์ด - สนำมบินชำงงี - กรุงเทพฯ
(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภำคม 2562 สิงคโปร์  - Voyager of the Seas 
05.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row C ประตูทางเข้าหมายเลข 2เจ้าหน้าท่ีคอยให้การ

ต้อนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และ เช็คอินให้ท่าน 
08.00 น. เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเท่ียวบิน TG 403  พร้อมบริการอาหาร และแครื่องดื่มบนเคร่ือง 
11.15 น.   เดินทางถึงสนามบิน ชางงี ประเทศสิงคโปร์  หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ น าท่าน

สู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS) 

 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ท่ีห้องอาหาร Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น11 

และ อาหารว่าง ท่ี Café Promenade ชั้น 5 ได้ตลอดทั้งวัน   
16.30 น.  เรือ Voyager of the Seas จะออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  

** ผู้โดยสำรควรถึงท่ำเรือเพ่ือท ำกำรเช็คอิน อย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก ** 
เมื่อท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว ** เตรียมตัว เข้ำร่วมฟัง
กำรสำธิตระบบควำมปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตำมโซนที่ระบไุว้ในบัตร Sea Pass 
กรุณำเช็คเวลำที่แน่นอนจำกประกำศบนเรืออีกคร้ัง ** 
เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน หรือส ารวจรอบๆ เรือได้ตาม
อัธยาศัย 
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ค่ ำ บริการอาหารค่ าท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Cate ท่ีห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3 และ 4 ท่าน
จะได้รับหมายเลข โต๊ะอาหารก่อนลงเรือ จากนั้นชมการแสดง ของขบวนพาเหรดเหล่าของนักแสดง
ของเรือ ส าราญ บริเวณ Royal  Promenade ตามด้วยพิธีต้อนรับจากทีมกัปตัน เรือ และ  ลูกเรือ 
และยังมี การแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theater ชั้น 3  
และ 4 หรือจะปิดท้ายค่ าคืนแรกนี้ด้วยแสงสีและดนตรีตามไนต์คลับและบนดาดฟ้าเรือได้ตาม 
อัธยาศัย  

หมำยเหตุ ** โปรแกรมตำ่งๆอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถดู โปรแกรมแต่ละวันจำกทำงเรือ จำก 
นิตยสำร Cruise Compass 

 
 

วันเสำร์ ที่ 18 พฤษภำคม 2562 กัวลำลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มำเลเซีย) 
เช้ำ  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 11 หรือคุณจะ

เลือกทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ชั้น 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียด
เวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass  

08.00 น เรือจอดเทียบท่าท่ี พอร์ตคลัง กัวลำลัมเปอร์, ประเทศมำเลเซีย น าทุกท่านขึ้นฝั่งท่ี พอร์ตคลัง 
และ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ แวะชม Merdeka Square จัตุรัสแห่งนี้ เป็นท่ีตั้ง
ของเสาธงชาติประจ าชาติมาเลเซีย ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยง คืน
ของวันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ หลังจากนั้น 
น าท่านสู่ Harriston Chocolate showroom       

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังจากนั้น น าท่านสู่ Twin Tower ถ่ายรูปคู่กับตึกแฝด และ อิสระช้อปป้ิงท่ี ห้าง Suria 
KLCC shopping centre 
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เย็น   ได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับท่ีท่าเรือ พอร์ตคลัง   
รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Cate ท่ีห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3 และ 
4 นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะ
ให้บริการถึงโดยประมาณ 4 ทุ่ม และ ยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Café Promenade  ท่ีชั้น 5 
ตลอดท้ังคืน  
เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง The Royal Theater หรือ Ice Skate show ท่ีห้อง Studio 
B ชั้น 3  หรือท่านจะเลือกท่องราตรีบนเรือส าราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบ
ท่ีคุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ าคืนนี้ แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้ คาสิโน ยังเปิดให้บริการตลอดท้ังคืน
อีกด้วย 

19.00 น  เรือออกจากท่าเรือ กัวลำลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) ประเทศมำเลเซีย 

 
 

วันอำทิตย์ ที่ 19 พฤษภำคม 2562 มะละกำ (มำเลเซีย) 
เช้ำ  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 11 หรือคุณจะ

เลือกทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ชั้น 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียด
เวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass  

08.00 น เรือจอดลอยล าในน่านน้ า มะละกำ, ประเทศมำเลเซีย น าทุกท่านขึ้นฝั่งโดยเรือเล็ก  
พร้อมน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัตช ์และ โบสถ์คริสต์มะละกำ โบสถ์แดงนี้สร้างขึ้น เพื่อเป็นท่ีระลึก
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ในวาระครบรอบ 100 ปีท่ีชาวดัตช์ปกครองมะละกา ใช้เวลาในการสร้างถึง 12 ปี และ เยี่ยมชม
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมขอชาติตะวันตก อย่าง โบถส์ St. Paul's Church และ อนุเสาวรีย์  
St. Francis Xavier  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังจากนั้น น าท่านสู่ Dataran Pahlawan Megamall ช้อปป้ิงอิสระ ซึ่งท่านสามารถ หาซื้อของ
ฝาก ของท่ีระลึกได ้

เย็น ได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับท่ีท่าเรือ มะละการับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dining แบบ A 
La Cate ท่ีห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3 และ 4 นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์ 
นานาชาติท่ีห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึงโดยประมาณ 4 ทุ่ม และ ยังมีอาหารว่าง
บริการที่ห้อง Café Promenade  ท่ีชั้น 5 ตลอดท้ังคืน  
ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหล่านักแสดงของเรือ ส าราญ บริเวณ Royal  Promenade เพื่ออ าลา
จากทีมกัปตันเรือ และ  ลูกเรือ และ ยังมี การแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ใน
ห้อง La Scala Theater ชั้น 3  และ 4 นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี 
และ ร่วมสนุกกับคาสิโน ท่ีเปิดบริการแก่ท่านตลอดทั้งคืน 

19.00 น  เรือออกจากท่าเรือ มะละกำ, ประเทศมำเลเซีย 
หมำยเหตุ      กรุณำ ตรวจว่ำ ท่ำนต้องไปรับหนังสือเดินทำง (passport) ของท่ำนคืน ในเวลำและสถำนที่

ไหนบนเรือคืนนี้ท่ำนจะได้รับ แท็กกระเป๋ำตำมสีต่ำงๆ จำกทำงเจ้ำหน้ำที่เรือ กรุณำวำงกระเป๋ำ
ของท่ำนไว้ที่หน้ำห้องพัก ก่อนเวลำเที่ยงคืน ท่ำนควรเตรียมกระเป๋ำใบเล็กไว้ใส่สัมภำระ ก่อนที่
จะออกจำกเรือในเช้ำวันถัดไป    

 
 

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภำคม 2562      สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
เช้ำ   บริการอาหารเช้าท่ี ห้อง Windjammer Café ชั้น 11 หรือ Café Promenade ท่ีชั้น 5 
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08.00 น. เรือส าราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore  
โดยสวัสดิภาพ เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือแจ้ง และตามหมายเลข
บนแท็กสีกระเป๋าของท่าน ** ส ำคัญมำกตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ ** 

กลำงวัน  หลังจากนั้น น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ ถนนออร์ชำร์ด (Orchard Road) 
อิสระอำหำรกลำงวัน  ได้เวลาอันสมควร น าทุกท่านสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

18.15 น  ออกเดินทางด้วยเท่ียวบิน TG 408  สู่สนำมบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 
19.35 น  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน วันที่ 17-20 พ.ค. 62   (งดแถมกระเป๋ำ) 
INSIDE 

(ห้องพักแบบไม่มหีน้ำต่ำง) 
รำคำท่ำนละ พัก 2 ท่ำน / ห้อง ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

29,700 บำท / ท่ำน 
OCEAN VIEW WITH BALCONY 
(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

รำคำท่ำนละ พัก 2 ท่ำน / ห้อง ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

32,800 บำท / ท่ำน 
**หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง** 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

 
อัตรำนี้รวม: 

1. ตั๋วเรือ Voyager of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือส าราญฯ ในแบบท่ีคุณเลือก   
2. ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด 
3. อาหารและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟ ตามท่ีระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ 
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4. ภาษีท่าเรือ 
5. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
6. ค่าทิปไกด์ 
7. ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, มะละกา และ สิงคโปร์ตามท่ีระบุ  
9. ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ่ 

อัตรำนี้ไม่รวม: 
1. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหารและเครื่องดืมที่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ฯลฯ 
4. ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีท่ีต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 

- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันท่ีนั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าท่ีแล้ว ภายใน 1-2 วันท าการ
นับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันร่ิมเดินทาง/หนังสือ
เดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ท่ี Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : 
@cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 

ขั้นตอนกำรจอง 
1. คุณจะได้รับเอกสารยืนยันการจอง และรายละเอียดการจอง หลังจากช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ านวนแล้ว 
2. ท่านจะได้รับตั๋วเรือโดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง 
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เงื่อนไข  
1. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
2. ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืน

ค่าบริการได้ 
3. น้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากน้ าหนัก

สัมภาระของท่านเกินตามท่ีสายการบินก าหนด ท่านต้องช าระค่าส่วนเกินเอง 
4. อาหารและเครื่องดื่มท่ีให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น 

อาหารเมนูพิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มท่ีมียี่ห้อ หากคุณสงสัย
สามารถสอบถามได้จากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

5. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเรือให้ได้ 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้เพื่อ

ความปลอดภัยและความเหมาะสมของก าหนดการโดยรวม 
7. การน าส่ิงของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติท่ีไม่

เหมาะสม หรือผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
8. สายการบินอาจเปลี่ยนเครื่อง (aircraft)  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี 

หมำยเหตุ  
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังนี้จะ
ค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าท่ีส่อไปในทาง
ผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง  
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