
 

 

 

 

 

ซมัเมอร์นี้...หนีรอ้นไปหารกั กบัเรอืส าราญสดุคล ู 

 
Singapore - Port Klang (Malaysia) - Phuket (Thailand) - Singapore 

5 วัน 4 คืน 13 - 17  เมษายน 2563 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัจนัทรท์ี ่13 เมษายน 2563 สงิคโปร ์- Quantum of the Seas 
 
 
05.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4  Row D ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและ

มอบเอกสารการเดนิทาง และเชค็อนิใหท้า่น 
 
08.00 น. เดนิทางสูป่ระเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG403  พรอ้มบรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 
 
11.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์ หลังจากนัน้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ นําท่านสูท่่าเรอื 

Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 
 
บา่ย บรกิารอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้14 และ 

อาหารวา่ง ที ่Café Promenade ชัน้ 4 ไดต้ลอดทัง้วัน 
 
17.00 น.  เรอื Quantum of the Seas จะออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  
 

** ผูโ้ดยสารควรถงึทา่เรอืเพือ่ท าการเช็คอนิ อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก ** 
 

 
 



 

 

 เมือ่ทา่น ไดผ้า่นขัน้ตอนการเชค็อนิขึน้เรอื เพือ่เขา้หอ้งพักของทา่นแลว้  
 ** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟงัการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนทีร่ะบุไวใ้น

บตัร Sea Pass กรณุาเช็คเวลาทีแ่นน่อนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 
 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ทีห่อ้ง Main Dinning กรณุาแตง่กายสภุาพ  
 (ไมส่วมกางเกงขาสัน้, รองเทา้แตะ) 
 
 หลังอาหารเย็น ทา่นสามารถพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัย หรอืเขา้ร่วมดูโชว ์ทีท่างเรอืไดจ้ัดไวใ้หท้่านสามารถดู

กจิกรรมตา่งได ้จาก Cruise Compass ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวใ้หท้า่นทีห่อ้งพัก 
 
  หมายเหต ุ** โปรแกรมตา่งๆ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัจากทางเรอื  
  จากนติยสาร Cruise Compass 

 

 
 

 

วนัองัคารที ่14 เมษายน 2563 กวัลาลมัเปอร,์ พอรต์คลงั (มาเลเซยี) 
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 หรอืคุณจะเลอืก

ทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining ทีท่างเรอืจัดไวใ้หเ้ป็นพเิศษสําหรับทุกท่าน โปรดดูรายละเอยีด
เวลาบรกิารจาก นติยสาร Cruise Compass  

 



 

 

07.00 น  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืคลัง ประเทศมาเลเซยี 

   

07.45 น. หลังจากนัน้ นําทา่นน่ังรถบสัเขา้สู ่เมอืงคลัง ซึง่ถอืวา่เป็น

เมอืง และประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซยี อกีทัง้ยังเป็น

ทา่เรอืทีใ่หญ ่และคับคั่งทีส่ดุของประเทศอกีดว้ย นําทา่น

สักการะวัด Klang Kwan Imm Temple ซึง่เป็นหนึง่ใน

วัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคลัง หลังจากนั้นเดินทางไป

สัมผัสกับวถิชีวีติอันเลศิหรูที ่Istana Alam shah palace 

และนําทา่นเยีย่มชม หรอืวา่ THE ROYAL GALLERY เป็น

หอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และขา้วของ

เครือ่งใชใ้น His Late Majesty the Yang di-Pertuan 

Agong XI, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 

พลาดไม่ไดท้ีจ่ะพาไปชอ้ปป้ิงจัดเต็ม ซึง่เมอืงนี้จะไมทํ่า

ใหค้ณุผดิหวัง คณุจะพบกบัสนิคา้หลากหลายประเภททีศ่นูยก์ารคา้ Aeon Jusco Bukit Tinggi  

 

เทีย่ง น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นกลับทา่เรอืพอรต์คลัง   

 

15.00 น.  เรอืออกจากทา่เรอื กวัลาลมัเปอร ์(พอรต์คลงั) ประเทศมาเลเซยี 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารคํ่ายังมบีรกิารในแบบบฟุเฟต ์

นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ โดยประมาณ 4 ทุ่ม และ ยังมี

อาหารว่างบรกิารทีห่อ้ง Café Promenade ทีช่ัน้ 4 ตลอดทัง้คนื ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหล่า

นักแสดงของเรอืสําราญ บรเิวณ Royal  Promenade เพือ่อําลาจากทมีกัปตันเรอื และ ลูกเรอื และ ยังม ี

การแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ง The Royal Theater ช ัน้ 3, 4 และ 5 

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษี และ ร่วมสนุกกับคาสโิน ที่เปิดบรกิารแก่ท่าน

ตลอดทัง้คนื 

   
 

วนัพุธที ่15 เมษายน 2563 ภเูก็ต (ไทย) 
 

       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 หรอืคุณจะเลอืก
ทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิารจาก นติยสาร 
Cruise Compass  

 
10.00 น เรอืจอดลอยลําในน่านน้ํา ภเูก็ต, ประเทศไทย  
 
11.00 น. หลังจากนัน้ นําท่านน่ังรถบัสเขา้สู่ ภูเก็ต เพือ่นําท่าน 

ร้านของฝากภูเก็ต พรทิพย ์ไปเลือกซื้อของฝาก 
อาหารทะเลแหง้แปรรปู และ สนิคา้ของฝากพืน้เมอืงจาก
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของจังหวัดภเูก็ต 

 
เทีย่ง น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคาร

ทอ้งถิน่  
 

 หลังจากนัน้นําท่านไป ยา่น Old Town ยา่นเมอืงเก่าของภูเก็ต พลาดไมไ่ดท้ีจ่ะถ่ายรูป และดืม่ดํ่ากับ
บรรยากาศของตกึชโินโปรตุกสี ทีผ่สมผสานเอาความเป็นศลิปะตะวันตกและตะวันออก เขา้ไวด้ว้ยกันอยา่ง



 

กลมกลนื จนเป็นเอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของเมอืงภเูก็ต สามารถเดนิชม มรีา้นคา้ และรา้นคาเฟ่ มากมาย ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกสรรค ์

 
 นําท่านไหวพ้ระเพื่อเป็นศริมิงคลตอ้นรับวันปีใหม่ไทยที ่

วดัฉลอง เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงที่มชี ือ่เสยีงของภูเก็ต  ถา้
ใครมาภูเก็ตจะตอ้งมาแวะนมัสการหลวงพ่อแชม่ แห่งวัด
ฉลอง  

 หลังจากนั้นนําท่านเดินทางเขา้สู่ แหลมพรหมเทพ 
สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของภเูก็ต อสิระให ้
ทา่นไดด้ืม่ดํากบัทัศนยีภ์าพทีส่วยงามยิง่นัก 

 
เย็น  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลับทีท่า่เรอื  
 
ค า่ รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Carte ชัน้ 3 และ 4 นอกจากนีอ้าหารคํ่ายงัมบีรกิารใน

แบบบฟุเฟต ์นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 ซึง่จะใหบ้รกิารถงึโดยประมาณ 4 ทุ่ม 
และ ยังมอีาหารว่างบรกิารทีห่อ้ง Café Promenade ทีช่ัน้ 4 ตลอดทัง้คนื ชมการแสดง ขบวนพาเหรด
เหล่านักแสดงของเรอืสําราญ บรเิวณ Royal Promenade เพือ่อําลาจากทมีกัปตันเรอื และ ลูกเรอื และ 
ยังม ีการแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ง The Royal Theater ช ัน้ 3,4 และ 5 
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษี และ ร่วมสนุกกับคาสโิน ที่เปิดบรกิารแก่ท่าน
ตลอดทัง้คนื 

 
22.00 น  เรอืออกจาก ทา่เรอืภเูก็ต, ประเทศไทย 
 
 

วนัพฤหสับดทีี ่16 เมษายน 2563 ลอ่งนา่นน า้สากล    
       
       
เชา้   รว่มรับประทานอาหารเชา้ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 
 
 หลังจากนัน้ ท่านสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย หรอืเขา้

รว่มกจิกรรมทีท่างเรอืไดจั้ดใหใ้นแต่ละวัน อาท ิเชน่ Flow 
Rider (กระดานโตค้ลืน่จําลอง), I Fly Rip Cord, The 
North Star กระเชา้ลอยฟ้าชมววิ 360 องศา,คาสโิน 
รอแยล หรือจะใชบ้รกิาร สปา หรอื ซาวน่า กับทางเรือได ้
หรอืทา่นสามารถชอ้ปป้ิงแบบปลอดภาษี ไดต้ามรา้นตา่งๆ   

 
กลางวนั ร่ ว ม รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น ที่  ห ้อ ง อ า ห า ร 

Windjammer Café บนเรือ ที่ชัน้ 14 แบบบุฟเฟ่ต์
นานาชาต ิหรือจะเป็นแบบ A La Carte ทีท่างเรอืได ้
จัดเตรยีมไวใ้ห ้

 
เย็น ร่วมรับประทานอาหารกลางทีห่อ้งอาหาร Main Dinning  

กรณุาแตง่กายสภุาพ 
 
**หมายเหตุ** กรุณาตรวจว่าท่านตอ้งไปรับหนังสอืเดนิทาง (passport) 

ของท่านคืน ในเวลา และสถานที่ไหนบนเรือคืนนี้ท่านจะ
ไดรั้บแท็กกระเป๋าตามสตี่างๆ จากทางเจา้หนา้ทีเ่รอื กรุณา
วางกระเป๋าของท่านไวท้ี่หนา้หอ้งพัก ก่อนเวลาเที่ยงคืน 
ท่านควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไวใ้ส่สัมภาระ ก่อนทีจ่ะออก
จากเรอืในเชา้วันถัดไป    

 



 

 

   
 
 

วนัศกุรท์ ี ่17 เมษายน 2563 สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที ่หอ้ง Windjammer Café ชัน้ 14 หรอื Café Promenade ทีช่ัน้ 4 
 
08.00 น. เรอืสําราญ Quantum of the Seas เดนิทางถงึทา่เรอื Marina Bay Cruise Center Singapore  โดยสวัสดิ

ภาพ เมือ่ทา่นออกจากเรอื ทา่นไปรับกระเป๋าตามทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืแจง้ และตามหมายเลขบนแท็กสกีระเป๋า
ของทา่น ** ส าคญัมากตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื ** 

 
 08.45 น. หลังจากนัน้ นําทา่นน่ังรถบสั เพือ่ไปถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้

ครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีศันยีภาพทีส่วยงามเป็นอยา่งมาก 
 
กลางวัน  หลังจากนัน้ นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของประเทศสงิคโปร ์ถนนออรช์ารด์ (Orchard Road) 
 อสิระอาหารกลางวนั  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทกุทา่นสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์
 
18.15 น.  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG408 สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
 
19.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ  

13 – 17 เมษายน 2563 

 
 

 

 
INSIDE 

(หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

 
39,900 บาท / ทา่น 

 

 
OCEAN VIEW WITH BALCONY 
(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

 
45,700 บาท / ทา่น 

 
 

**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

อตัรานีร้วม: 

 

 ตั๋วเรอื Quantum of the Seas พรอ้มหอ้งพักบนเรอืสําราญฯ ในแบบทีค่ณุเลอืก   

 ตั๋วเครือ่งบนิการบนิไทย ไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

 อาหารและเครือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบใุน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรม และความบนัเทงิบนเรอื 

 ภาษีทา่เรอื 

 คา่ทปิพนักงานบนเรอื 

 คา่ทปิไกด ์

 ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ทัวรพ์อรต์คลัง, ภเูก็ต และ สงิคโปรต์ามทีร่ะบ ุ 

 ราคาเด็กเทา่กนักบัผูใ้หญ่ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่(ถา้ม)ี 



 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์Wifi คา่อาหาร และเครือ่งดมืทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ฯลฯ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีการบรกิารหักณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสร็จมภีาษี) 

ข ัน้ตอนการจอง 

 สง่สําเนาหนังสอืเดนิทางใหเ้จา้หนา้ที ่(ทีม่อีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนในวันเดนิทาง) 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันทีไ่ดทํ้าการสํารอง แตไ่มเ่กนิ 5 วัน กรณีตดิวันหยดุ 

 สว่นทีเ่หลอืชําระ 65 วันกอ่นออกเดนิทาง  

 คณุจะไดรั้บเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจอง 

 ทา่นจะไดรั้บตั๋วเรอืโดยประมาณ 30 วัน กอ่นเดนิทาง 

 

เงือ่นไข  

 

 บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเสน้ทางเดนิเรอื, หรอืโปรแกรมทัวร ์โดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 ระหว่างการเดนิทาง หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคืน

คา่บรกิารได ้

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางโหลดไดท้่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรัม, หากน้ําหนัก

สมัภาระของทา่นเกนิตามทีส่ายการบนิกําหนด ทา่นตอ้งชําระคา่สว่นเกนิเอง 

 อาหารและเครือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารบนเรอืไดจั้ดเตรยีมไวใ้หโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย แตจ่ะมบีางรายการทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ เชน่ 

อาหารเมนูพเิศษ, การจองหอ้งอาหารพเิศษ, เครือ่งดืม่ทีม่สี่วนผสมแอลกอฮอล ์เครือ่งดืม่ทีม่ยีีห่อ้ หากคุณสงสัย

สามารถสอบถามไดจ้ากบรกิรโดยตรง หรอืดรูายละเอยีดไดจ้าก Cruise Compass 

 หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอื ออกนอกประเทศโดยเจา้หนา้ทีรั่ฐฯ บรษัิท ไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วเรอืใหไ้ด ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเวลา โปรแกรมทัวรแ์ละเสน้ทางเดนิเรอืโดยอาจมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้เพือ่

ความปลอดภยัและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

 การนําสิง่ของผดิกฏหมายตดิตัวระหว่างการเดนิทางหรือเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนความประพฤตทิีไ่ม่

เหมาะสม หรอืผดิกฏหมายเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

 สายการบนิอาจเปลีย่นเครือ่ง (aircraft) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในการยกเลกิทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ 

 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง

ผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง  

 
 

 




