
 

 

ล่องเรือส าราญ อัจฉริยะ ล าใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

Singapore - Port Klang - Penang (Malaysia) - Singapore 

5 วัน 4 คืน 18 - 22 มีนาคม 2563 

 

 

 

 



 

 

วนัพธุที ่18 มนีาคม 2563  สงิคโปร ์- Quantum of the Seas 
 
06.45 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 Row K ประตูทางเขา้หมายเลข 4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและมอบ

เอกสารการเดนิทาง และ เชค็อนิใหท้า่น 
 
09.45 น. เดนิทางสูป่ระเทศสงิคโปร ์ดว้ยเทีย่วบนิ SQ973 พรอ้มบรกิารอาหารและแครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 
13.00 น.   พรอ้มกันที่ สนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ หลังจากนัน้ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ นําท่านสู่ท่าเรือ 

Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 
 
บา่ย บรกิารอาหารกลางวันแบบบฟุเฟตน์านาชาตทิีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 และ อาหาร

วา่งที ่Café Promenade ทีช่ัน้ 4 ไดต้ลอดทัง้วัน 
 
17.00 น.  เรอื Quantum of the Seas จะออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  
 ** ผูโ้ดยสารควรถงึทา่เรอืเพือ่ท าการเช็คอนิ อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก ** 
 
 เมือ่ทา่นไดผ้า่นขัน้ตอนการเชค็อนิขึน้เรอื เพือ่เขา้หอ้งพักของทา่นแลว้  
 ** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนทีร่ะบุไวใ้น

บตัร Sea Pass กรณุาเช็คเวลาทีแ่นน่อนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 
 

 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning กรณุาแตง่กายสภุาพ (ไมส่วมกางเกงขาสัน้,รองเทา้แตะ) หลัง
อาหารเย็นทา่นสามารถพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัยหรอืเขา้รว่มดโูชวท์ีท่างเรอืไดจั้ดไวใ้หท้า่นสามารถดกูจิกรรม
ตา่งๆไดจ้าก Cruise Compass ทีท่างเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท้ีห่อ้งพักของทา่น 

 
หมายเหต ุ  

 โปรแกรมตา่งๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรอื จาก นติยสาร 
Cruise Compass 



 

 
 

วนัพฤหสับดทีี ่19 มนีาคม 2563 กวัลาลมัเปอร,์ พอรต์คลงั (มาเลเซยี)  

       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 หรอืคุณจะเลอืก

ทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิารจาก 

นติยสาร Cruise Compass  

      

07.00 น เรอืจอดลอยล าในนา่นน า้ทีท่า่เรอืคลงั ประเทศมาเลเซยี 

 

08.00 น. หลังจากนัน้ เราจะนําทุกท่านขึน้ฝ่ังโดยเรอืเล็ก และนําท่านน่ังรถบัสเขา้สู ่ เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ซ ึง่เป็นเมอืง

หลวงของประเทศมาเลเซยี เพือ่นําทา่นเยีย่มชม Sultan Abdul Samad Building สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2440 

โดยใชเ้ป็นทีทํ่าการของหน่วยงานราชการในยคุทีอ่ังกฤษเขา้มาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารสํานักงานของศาล

ฎกีา นําทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่โรงงานช็อกโกแลต มแีบรนดช์อ็กโกแลต ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เพือ่เป็นของ

ฝาก และของทีร่ะลกึไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

เทีย่ง น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่  

 พลาดไมไ่ด ้ทีจ่ะนําทา่นเยีย่มชม ตกึแฝดเปโตรนาสทาวเวอร ์ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ของมาเลเซยี เป็นตกึทีม่ี

ความสงูเป็นอนัดบัที ่6 และ 7 ของโลกเลยทเีดยีว อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทีห่า้งสรรพสนิคา้ซเูลยี  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นกลับทา่เรอืพอรต์คลัง   

 

18.00 น. เรอืออกจากทา่เรอื กวัลาลมัเปอร ์(พอรต์คลงั) ประเทศมาเลเซยี 

 

เย็น ร่วมรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร Main Dinning  กรุณาแต่งกายสุภาพ หลังอาหารเย็น ท่านสามารถ

พักผอ่นไดต้ามอธัยาศัย หรอืเขา้รว่มดโูชวท์ีท่างเรอืไดจั้ดเตรยีมไวใ้หท้า่น 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วนัศกุรท์ ี ่20 มนีาคม 2563     ปีนงั (มาเลเซยี) 

       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 หรอืคณุจะเลอืก

ทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิารจาก 

นติยสาร Cruise Compass  

 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืปีนงั ประเทศมาเลเซยี 

 

09.00 น. นําท่านเดนิทางดว้ยรถบัส เพือ่สัมผัสบรรยายกาศสดุชคิของถนน Street Art เป็นภาพวาดแบบ 3 มติพิบเห็น

ไดท้ีร่มิกําแพงขา้งถนน ทีเ่นน้ไอเดยีและความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่สามารถสรา้งรอยยิม้ใหก้บัผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอยา่ง

ด ีนําทา่นสู ่ Kek Lok Si Temple วัดเก็กลกสี ่รูจั้กกันในอกีชือ่หนี่งคอื Temple of Supreme Bliss กล่าวกัน

วา่เป็นวัดพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นหนึง่ในวัดดังของปีนังปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่ง

มาก เป็นเพราะนักบวชลัทธเิตา๋และพระสงฆศ์กึษาธรรมกนัอยูท่ีว่ัดแหง่นี ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งจใุจ harrison chocolate ชอ็กโกแลตรายใหญอ่นัดับ 1 ซึง่มรีสชาตทิีใ่หเ้ลอืก

มากมายถงึ 150 รส  ของฝากขึน้ชือ่เมือ่ไปเที่ยวมาเลเซยีหา้มพลาด หลังจากนัน้ นําท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ยา่น Gurney Drive ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนัไดอ้ยา่งจใุจ ไดเ้วลาอันสมควร นํา

ทา่นกลับทา่เรอืปีนัง 

 

19.00 น. เรอืออกจากทา่เรอืปีนัง 

 



 

 
 

วนัเสารท์ี ่21 มนีาคม 2563  ลอ่งนา่นน า้สากล              

       

เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café ชัน้ 14 หรอืคณุ

จะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4 ตามอธัยาศัย จากนัน้ ทา่นสามารถพักผอ่น

ไดต้ามอธัยาศัย หรอืเขา้รว่มกจิกรรมทีท่างเรอืไดจั้ดใหใ้นแตล่ะวัน อาท ิเชน่ Flow Rider (กระดานโตค้ลืน่

จําลอง), I Fly Rip Cord, โรลเลอรส์เก็ต ที ่Seaplex โปรดดรูายละเอยีดเวลาและบรกิารของแตล่ะกจิกรรมจาก 

นติยสาร Cruise Compass  

 

กลางวนั รว่มรับประทานอาหารกลางวนัที ่หอ้งอาหาร Windjammer Café ทีช่ัน้ 14 แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิหรอืจะเป็น

แบบ A La Carte ในหอ้ง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4  ทีท่างเรอืไดจั้ดเตรยีมไวใ้ห ้ระหว่างวันนี้ ท่านสามารถ

สนุกสนานกบั คาสโิน รอแยล หรอืจะใชบ้รกิาร สปา/ซาวน่า กบัทางเรอืได ้หรอืทา่นสามารถชอ้ปป้ิงสิน้คา้ปลอด

ภาษี ไดต้ามรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศัย 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning กรณุาแตง่กายสภุาพ (ไมส่วมกางเกงขาสัน้,รองเทา้แตะ) หรอื

เลอืกทานแบบบฟุเฟตน์านาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ชัน้ 14  

 

 



 

 

   

วนัอาทติยท์ ี ่22 มนีาคม 2563 สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ 
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที ่หอ้ง Windjammer Café ชัน้ 14 หรอื Café Promenade ทีช่ัน้ 4 

 

07.00 น. เรอืสําราญ Quantum of the Seas เดนิทางถงึทา่เรอื Marina Bay Cruise Center Singapore  เมือ่

ทา่นออกจากเรอื ทา่นไปรับกระเป๋าตามทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืแจง้ และตามหมายเลขบนแท็กสกีระเป๋าของทา่น  

 ** ส าคญัมากตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื ** 

 

กลางวัน หลังจากนัน้ นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของประเทศสงิคโปร ์ถนนออรช์ารด์ (Orchard Road) 

 อสิระอาหารกลางวนั  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทกุทา่นสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

 

17.10 น. ออกเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ SQ982  สูส่นามบนิสวุรรณภมู,ิ กรงุเทพฯ 

 

18.45 น เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สวัสดภิาพ 

 

 

 

 
 

 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

18 - 22 มนีาคม 2563 
 

INSIDE WITH VIRTUAL 

BALCONY (หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง

เสมอืนจรงิ) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 

ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

34,900 บาท / ทา่น 

 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 

ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

38,500 บาท / ทา่น 

 

**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

 

 
 

อตัรานีร้วม: 

 ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยดั ของสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลนช์ัน้ประหยดั 

 ตั๋วเรอื Quantum of the Seas พรอ้มหอ้งพักบนเรอืสําราญฯ ในแบบทีค่ณุเลอืก   

 อาหารและเครือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบใุน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอื 

 ภาษีทา่เรอื 

 คา่ทปิพนักงานบนเรอื 

 คา่ทปิไกด ์

 ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ทัวรพ์อรต์คลัง , ปีนัง และ สงิคโปรต์ามทีร่ะบ ุ 

 ราคาเด็กเทา่กนักบัผูใ้หญ ่

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่(ถา้ม)ี 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์Wifi คา่อาหาร และเครือ่งดมืทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ฯลฯ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีการบรกิารหกัณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสร็จมภีาษี) 

 

 

 



 

ข ัน้ตอนการจอง 

 

 สง่สําเนาหนังสอืเดนิทางใหเ้จา้หนา้ที ่(ทีม่อีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนในวันเดนิทาง) 

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

 สว่นทีเ่หลอืชําระ 65 วันกอ่นออกเดนิทาง  

 ทา่นจะไดรั้บเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจอง 

 ทา่นจะไดรั้บตัว๋เรอืโดยประมาณ 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 หากท่านสงสัย

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

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง

ผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง  

 

 

 

 




