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โปรแกรม  :  กรุงเทพฯ- สิงคโปร์ – พอร์ตคลงั - กรุงเทพฯ   4 วนั 3 คืน 
จุดเด่นของทวัร์         : ออกในนามกลาง " CRUISE EXPRESS "  เดินทางวนัท่ี 2-5  ธันวาคม 2559  รวมตัว๋เคร่ืองแลว้ เร่ิมตน้ท่ี

กรุงเทพฯ  รวมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ    มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทย  รถรับส่งภาษีท่าเรือ ค่า Gantuity  
(ทิปบริการพนกังานเรือ) ค่ารถรับส่งน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

เมนูพเิศษ                  : ขา้วมนัไก่  Boon Tong Kee / ซุปกระดูกหมูตุ๋นบกักุ๊ดเต๋ 
จุดจอด                      :  พอร์ตคลงั  KL 
โรงแรม                     : พกับนเรือ 3  คืน ( หอ้งละ 2 ท่าน ) 
วนัทีเ่ดนิทาง             : 2-5 ธนัวาคม 2559   
 

ก าหนดวนัเดนิทาง  

วนัที ่
อตัราค่าบริการ 

แบบไม่มหีน้าต่าง 
แบบมหีน้าต่าง 
เพอร์มานาร์ท 

ห้องมหีน้าต่าง 
ววิทะเล 

2 - 5 DEC 59 - 39,999.- - 
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สัมผสัการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมรีะดับ 
โดยทมีงานทวัร์เรือมอือาชีพ น าท่านท่องเทีย่วในสิงคโปร์ 

สัมผสัอาหารขึน้ช่ือ ท่องเทีย่วกวัลาลมัเปอร์ 
ให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือส าราญระดับ 5 ดาว ในราคาทีท่่านเอือ้มถึง 

**  บนเรือ Mariner of the seas 3 คนื ** 
โดยสายการบิน Lion Air 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง :  2-5 ธันวาคม 2559 

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

06.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมอืง  พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก พร้อมจดัเก็บสมัภาระเช็คอินการ

เดินทาง 

08.15 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Thai Lion Air เทีย่วบินทีS่L100 

เนื่องจากเป็นสายการบนิ Low Cost  จงึอาจมกีารปรับเปลีย่นสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง Cruise Express อาจ

เปลีย่นสายการบินทีส่ามารถท าโปรแกรมทีสั่มพนัธ์กบัการล่องเรือได้ โดยที่ทางทมีงานจะเลอืกสายการบินทีใ่กล้เคยีง

กนัมากทีสุ่ดเพือ่ความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั*** 

11.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับ

สมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ !! ขา้วมนัไก่ Boon Tong Kee 

 น าท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center สู่ เรือส าราญ  

Mariner of the seas  ผลงานวศิวกรรมช้ันเลศิของสายเดนิเรือ “ โดยเรือมขีนาด 

138,000 ตนั รองรับนักล่องเรือส าราญได้ 3,114 คน มห้ีองอาหาร Sushi Restaurant และห้องอาหารให้เลอืกอกีมากมาย 
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และยงัเป็นทีร่วมกจิกรรมหลายอย่างไว้ในทีเ่ดยีว ด้วยลานไอซ์สเกต็ ถนนใจกลางเรือ Royal Promenade ฝึกปีนหน้าฝา

จ าลอง ทีจ่ะท าให้ท่านร่วมสนุกกบักจิกรรมอย่างไม่รู้เบือ่ 

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นเชิญท่านอสิระพกัผ่อน ร่วมกจิกรรมต่างๆ ชมโชว์หรือท่านจะร่วมสนุกกบัการเส่ียงโชค ให้ท่านพกัผ่อนตาม

อธัยาศัย 

เรือออกเดนิทางสู่น่านน า้สากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย  

ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามประเภทห้องทีท่่านเลอืก 

 

วนัทีส่าม พอร์ตคลงั มาเลเซีย ประเทศมาเลเชีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

08.00 น.  เรือส าราญเทยีบท่า ณ พอร์ตคลงั ประเทศมาเลเซีย 

 ท่านสามารถลงท่องเทีย่ว ที ่กรุงกวัลาลมัเปอร์ รวมในค่าทวัร์แล้ว 

ส าหรับท่านทีไ่ม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรือจดัเตรียมไว้บริการท่าน  

จากนั้นให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกบัความบันเทงิทีห่ลากหลายรูปแบบ อาท ิ การออกก าลงั

กายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ จากนั้นให้ทุกท่าน สนุกสนาน กบักจิกรรม บนเรือ 

ให้ท่านร่วมกจิกรรมอย่างมากมาย 

09.00 น.    จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์   เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซีย   น าท่านเลอืกซ้ือของฝากสินค้าขึน้ช่ือ

ของมาเลเซีย ซ่ึงเป็นผลติภณัฑ์ทีท่ าจากดบุีก จากนั้นเลอืกซือ้ช๊อคโกแลต และเยีย่มชมร้านดวิตีฟ้รี ชม ตกึแฝดทีสู่ง

ทีสุ่ดในโลก   Petronas (ไม่ได้ขึน้ด้านบน) ผ่านชม ตกึ KL TOWER ทีม่คีวามสูงเป็นอนัดบั 4ในบรรดาหอสูงส่ือสาร

ในโลก ซ่ึงใช้เป็นทีถ่่ายทอดเสียงส าหรับ วทิยุและโทรทศัน์ (ไม่ได้ขึน้ด้านบน) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านผ่านชม   ตกึรัฐสภา และบนัทกึภาพความประทบัใจที่    จตุรัสเมอร์เดก้า สถานทีฉ่ลองเอกราชหลงัจากที่

องักฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร 

Sultan Abdul Samad ซ่ึงปัจจุบันได้ใช้เป็นทีท่ าการของศาลสูงและยงัได้ช่ือ

ว่าเป็นอาคารทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของมาเลเซียอกีด้วย   ชมอดตีเสาธงทีสู่ง

ทีสุ่ดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรขององักฤษซ่ึงได้ลดลงและชักธง

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 
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23.30 น. รับประทานอาหารมือ้ดกึ ณ ภตัตาคารบนเรือ 

23.59 น. เรือออกเดนิทางกลบัสู่ น่านน า้สากล อสิระชมการแสดง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ ห้องพกัตามทีท่่านเลอืก 

 

วนัทีส่ี่    น่านน า้สากล – กาล่าดนิเนอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

       จากนั้นให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกบัความบันเทงิทีห่ลากหลายรูปแบบ  อาท ิการออก

ก าลงักายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun  dance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ ด้วยลานไอซ์สเกต็ ถนนใจกลางเรือ Royal 

Promenade ฝึกปีนหน้าฝาจ าลอง และล่าสุดด้วยกจิกรรมเซิฟบอร์ดทีคุ่ณจะไม่มวีนัจมน า้ Surf Simulator หรือทีเ่รา

เรียกว่า FlowRider®   เป็นต้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

บ่าย             ชมโชว์ สเกต็น า้แข็ง  (ตามตารางการแสดงโชว์ ทีร่ะบุไว้ในรายการเนวเิกเตอร์) หรือให้ท่าน ช็อปป้ิงกบัร้านดวิตีฟ้รี ทีจ่ะ

มโีปรโมช่ันให้ท่านช็อปป้ิงกระหน ่า อย่างสะใจ หรือจะไปร่วมกจิกรรมต่างๆทีม่ใีห้ท่านเลอืก ทีจ่ะเข้าร่วมสนุก ได้อกี

หลายรายการ 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

หากนั้นใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัและใหทุ้กท่านไดเ้ตรียมตวัส าหรับกาล่าดินเนอร์ ผูช้ายใส่ชุดสูทและผูห้ญิงใส่

ชุดราตรี 

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ (กาล่าดนิเนอร์) 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่น  ชมโชว ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รับประทานอาหารมือ้ดกึ ณ ภตัตาคารบนเรือ 

23.59 น. เรือออกเดนิทางกลบัสู่ สิงคโปร์  พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามทีท่่านเลอืก 

 

วนัทีส่ี่   สิงคโปร์ –เมอร์ไลอ้อน -หมู่ตกึซันเทคซิตี ้ซันเทค - ช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ใหท่้าน พกัผอ่นอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator) 

09.00 น. เรือเทยีบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ผา่นพิธีการต่างๆ

รับสมัภาระ 

จากนั้น น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศ

สิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมาริ

น่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอ

สเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม 
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ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมววิริมแม่น ้ าสิงคโปร์ น าท่านแวะชม น ้ าพแุห่งความมัง่คัง่ Fountain of wealth    แห่ง

เมืองสิงคโปร์    ตั้งอยูท่่ามกลาง หมู่ตกึซันเทคซิตี ้ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเร็จช้ินใหม่    หมู่ตึกซนั

เทค สร้างข้ึนโดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์   เช่ือวา่ถา้

ไดเ้ดินรอบลานน ้ าพ ุและไดส้มัผสัน ้ าจะพบโชคดีและ ร ่ ารวยตลอดปี 

น าท่าน  ช็อปป้ิงร้านสินค้าปลอดภาษี    ใหท่้านช็อปป้ิงของฝากของท่ีระลึก น ้ าหอม นาฬิกา ในราคาพิเศษสุดๆ 

เทีย่ง             รับประทานอาหาร บักกุ๊ดเต๋ ร้าน Song-Fa 

บ่าย  น าท่านช็อปป้ิงยา่น    ถนนออร์ชาร์ด   สินคา้แบรนดเ์นม   รุ่นใหม่ล่าสุด   จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้ง

อยูบ่นถนนสายน้ีเป็นแห่งแรก   เพราะวา่สิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผา่นท่ี ท่าเรือของสิงคโปร์น้ี

เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่

เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิ  หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

18.30 น. เดนิทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอนิสัมภาระโดยเจ้าหน้าทีส่ายการบิน THAI   LION AIR 

อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ สนามบิน 

20.30 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่วบินที ่SL 105 

21.30 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิ ดอนเมอืง โดยสวสัดิ์ภาพ พร้อมความประทบัใจ 

   เนื่องจากเป็นสายการบนิ Low Cost   จงึอาจมกีารปรับเปลีย่นสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง Cruise Express อาจ

เปลีย่นสายการบินทีส่ามารถท าโปรแกรมทีสั่มพนัธ์กบัการล่องเรือได้ โดยที่ทางทมีงานจะเลอืกสายการบินทีใ่กล้เคยีง

กนัมากทีสุ่ดเพือ่ความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 

 

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

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

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทาง 

ในกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธการขึน้โดยเจ้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 
 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัที ่
อตัราค่าบริการ 

แบบไม่มหีน้าต่าง 
แบบมหีน้าต่าง 
เพอร์มานาร์ท 

ห้องมหีน้าต่าง 
ววิทะเล 

2-5 DEC 59 - 39,999.- - 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน Thai Lion Air 
2. ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  รวมค่าภาษีท่าเรือ ต่างๆของเรือ 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการ

ตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
8. ส าหรับลูกค้า 10 ท่านขึน้ไป มเีอสคอร์ต ดูแลตลอดการเดนิทาง ในกรณลูีกค้าเดนิทาง ตั้งแต่ 10-15 ท่าน จะมไีกด์ท้องถิน่พูดไทยได้คอย

ให้บริการในประเทศสิงคโปร์ – มาเลเซีย 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
หมายเหตุ : ส าคญัมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภไ์ม่เกิน 18 สปัดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภเ์กิน 18 

สปัดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตาม
เง่ือนไขดงักล่าว 

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 
1. มดัจ าท่านละ 15,000 บาท พร้อมสลิปการโอนเงินและหนา้หนงัสือเดินทาง 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน เงินมดัจ า ทั้งหมดในทุกกรณี 
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 


