
 

 

 

รายการทวัร์ 4 วนั 3 คนื ล่องเรือส าราญ Mariner of the Seas 

สงิคโปร์-พอร์ทคลัง (กวัลาลัมเปอร์)-สงิคโปร์ / 2-5 ธนัวาคม 2559 

เพลิดเพลินกบัการล่องเรือส าราญระดบัโลกในทวปีเอเซีย ใหบ้ริการท่านดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรมและความบนัเทิงครบครัน 
พร้อมบริการอาหารทุกม้ือในคุณภาพระดบัหา้ดาว  

ชอ้ปป้ิงจุใจท่ีสิงคโปร์ และกวัลาลมัเปอร์ พร้อมหวัหนา้ทวัร์ใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 

วนัศุกร์ที ่2 ธันวาคม 2559   กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เรือส าราญ มาริเนอร์ ออฟ เดอะ ซีส์ 
05.30 น. ผูเ้ดินทางพร้อมตรวจบตัรโดยสารท่ีท่าสนามบินสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร์สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
08.00 น   ออกเดินทางโดยสายการไทย เท่ียวบินท่ี TG 404 น าท่านเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ 
11.15 น. ถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ พบเจา้หนา้ท่ีถอ้งถ่ินคอยตอ้นรับ 

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore โดยรถโคช้ 
13.00 น. หลงัจากเชค็อินลงเรือเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินส ารวจตวัเรือส าราญ ส่วนรับประทานอาหาร บนัเทิง สนัทนาการ และส่วนบริการ

ต่างๆ ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งอยา่งหรูหรา เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 
รับประทานอาหารกลางวนัในหอ้งอาหาร WINDJAMER - International Buffet บนเรือส าราญ และอาหารวา่งมีบริการท่ี Promenade 
Café ชั้น 5 

16:00 น. ร่วมกิจกรรมซอ้มจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกฎการเดินเรือสากล 
16.30 น.  เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าท่ีหอ้งอาหารหลกั (main dining room) 

ชมการแสดงจากเหล่านกัแสดงมืออาชีพท่ีหอ้ง The Savoy Theatre และสนุกสนานกบักิจกรรมและความบนัเทิงต่างๆซ่ึงเปิดบริการ
ถึงเท่ียงคืน 
 

วนัเสาร์ที ่3 ธันวาคม 2559              พอร์ทคลงั / กวัลา ลมัเปอร์ (มาเลเซีย) 
08.00 น.  เรือส าราญเขา้เทียบท่าพอร์ทคลงั ประเทศมาเลเซีย 

พอร์ทคลงั อยูห่่างจากเมืองกวัลาลมัเปอร์ประมาณ 80 ก.ม. น าท่านท่องเท่ียวกวัลาลมัเปอร์ตามรายการทวัร์ของเรือส าราญ โดยจะมี
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยใหบ้ริการการเดินทาง ผา่นชมสถานท่ีส าคญัในเมืองกวัลาลมัเปอร์ แวะถ่ายรูปกบัตึกแฝด 
เปรโตรนาส จากนั้นน าท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง แลว้อิสระจนถึงเวลานดัหมายเพื่อน าท่านกลบัสู่ท่าเรือพอร์ทคลงั 

17.00 น.  เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือพอร์ทคลงั  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าท่ีหอ้งอาหารหลกั (main dining room) 

ชมการแสดงจากเหล่านกัแสดงมืออาชีพท่ีหอ้ง The Savoy Theatre และสนุกสนานกบักิจกรรมและความบนัเทิงต่างๆ 
 
 
 



 

 

วนัอาทติย์ที ่4 ธันวาคม 2559                           ล่องทะเล 
วนัน้ีเรือส าราญจะเดินทางล่องไปตามทะเลอนัดามนั พกัผอ่นตามอธัยาศยัในมุมโปรดและสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆ บนเรือท่ีเปิด
ใหบ้ริการ และทางเรือส าราญมีอาหารไวบ้ริการท่านตลอดทั้งวนั  
ค ่าคืนน้ีเป็นคืน Captain Welcome Night เป็นการเล้ียงตอ้นรับแบบสากลโดยมีกปัตนัและเจา้หนา้ท่ีชั้นสูงของเรือส าราญเป็นเจา้ภาพ 
โดยจะมีการแสดงบริเวณ Promenade ท่ีชั้น 5 และเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการผูโ้ดยสารทุกท่าน 

  บริการอาหารทุกม้ือตลอดทั้งวนับนเรือส าราญ 
ชมการแสดงจากเหล่านกัแสดงมืออาชีพท่ีหอ้ง The Savoy Theatre และสนุกสนานกบักิจกรรมและความบนัเทิงต่างๆ 

 
วนัจนัทร์ที ่5 ธันวาคม 2559   สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
08.00 น.  เรือส าราญ Mariner of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore / บริการอาหารเชา้บนเรือส าราญ 
 ลงจากเรือส าราญแลว้พบเจา้หนา้ท่ีน าท่านเดินทางชมความสวยงามของเมืองสิงคโปร์ ผา่นชมจตัรัุสปาดงั ท่ีตั้งท าเนียบรัฐบาล อาคาร

ศาลฎีกาและศาลาวา่การเมือง ผา่นชม Old Parliament House ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร า และการแสดง 
ดา้นหนา้จะเป็นรูปป้ันของ Sir Stamford Raffle อดีตขา้หลวงชาวองักฤษผูเ้ร่ิมตน้ปกครอง Temasek หรือประเทศสิงคโ์ปรในปัจจุบนั 
ตั้งแต่สมยัอาณานิคม และยงัมีรูปป้ันชา้งส าริดเป็นของขวญัพระราชทานจากรัชกาลท่ี 5 ในปีค.ศ.1871 เม่ือคร้ังท่ีพระองคเ์สดจ็มา
เยอืนสิงคโปร์ในคร้ังแรก จากนั้นน าสู่ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีถนน Orchard จนถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Changi 
International Airport เพื่อเดินทางกลบั 

  *หมายเหตุ / ไม่มีอาหารกลางวนับริการ 
15.55 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเท่ียวบินที TG 414 สู่กรุงเทพฯ 
17.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 
รายการทวัร์ 4 วนั 3 คนื ล่องเรือส าราญ Mariner of the Seas 

 สงิคโปร์-พอร์ทคลัง (กวัลาลัมเปอร์)-สงิคโปร์ / 2-5 ธนัวาคม 2559 
 

                             แบบห้องพกั ราคาต่อท่าน / พกัห้องคู่         คนที ่3 / 4*     พกัเดีย่วช าระเพิม่ 
ราคาเร่ิมตน้ / หอ้งไม่มีหนา้ต่าง               43,900                  -            15,000 
หอ้งมีหนา้ต่าง + จ่ายเพ่ิมจากราคาเร่ิมตน้                 2,000                  -            17,000 
หอ้งมีระเบียง + จ่ายเพ่ิมจากราคาเร่ิมตน้                 8,000            41,900            23,000 

 
เงือ่นไข 

 ราคาคิดเป็นเงินบาทต่อท่าน พกัสองท่านต่อ 1 หอ้ง  
 กรณีพกัสามหรือส่ีท่านต่อ 1 หอ้ง จะพกัไดใ้นบางแบบของหอ้งเท่านั้น ตามเง่ือนไขของเรือส าราญ  
 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี เรือส าราญจะจะคิดเป็นผูโ้ดยสาร หน่ึงท่าน เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ ส่วนลดของเดก็นั้นจะตอ้งเช็คราคาจากตัว๋โดยสาร 

ของสายการบินเป็นกรณีไป 
 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ โดยการบินไทยชั้นประหยดั รวมภาษีน ้ ามนัและค่าน ้ าหนกัตามท่ีสายการบินก าหนด (30กก.) 
 ค่าหอ้งพกัเรือส าราญ Mariner of the Seas ในแบบท่ีท่านเลือก พร้อมอาหารทุกม้ือตลอดทริปเรือ  
 เขา้ร่วมกิจกรรมและความบนัเทิงต่างๆบนเรือส าราญ (มีบางกิจกรรมท่ีมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เช่น การบริการความงามและสปา เป็นตน้) 
 ค่าภาษีท่าเรือและค่าทิปพนกังานบนเรือส าราญ  
 ค่ารถและมคัคุเทกศท์อ้งถ่ินบริการตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ (เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  
 มีหวัหนา้ทวัร์บริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 


