
 

 

 

ชีวิตดี ชีวิตปัง ต้องไปปีนังกับเรือส ำรำญ 

Singapore - Port Klang - Penang (Malaysia) - Singapore 

5 วัน 4 คืน 21 - 25 พฤศจิกำยน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัพฤหสับด ีที ่21 พฤศจกิายน 2562     สงิคโปร ์- Quantum of the Seas 
       

13.00 น.   พรอ้มกันที ่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์  หลังจากนัน้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ นําท่านสูท่่าเรอื 

Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 

 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตน์านาชาตทิีห่อ้งอาหาร 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 ** 

 
 เมือ่ทา่นไดผ้า่นขัน้ตอนการเชค็อนิขึน้เรอื เพือ่เขา้หอ้งพักของทา่นแลว้ 
 
 ** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟงัการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนทีร่ะบุไวใ้น

บตัร Sea Pass กรณุาเช็คเวลาทีแ่นน่อนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 
 
คํ่า รว่มรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning กรณุาแตง่กายสภุาพ (ไมส่วมกางเกงขาสัน้, รองเทา้แตะ) 

หลังอาหารเย็น ทา่นสามารถพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัย หรอืเขา้ร่วมดูโชว ์ทีท่างเรอืไดจ้ัดไวใ้หท้่านสามารถดู
กจิกรรมตา่งได ้จาก Cruise Compass ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวใ้หท้า่นทีห่อ้งพัก 

 
หมายเหต ุ** โปรแกรมตา่งๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนั จากนติยสาร Cruise Compass 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัศกุร ์ที ่22 พฤศจกิายน 2562   กวัลาลมัเปอร,์ พอรต์คลงั (มาเลเซยี)  
       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 หรอืคุณจะ

เลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอยีด

เวลาบรกิารจาก นติยสาร Cruise Compass  

 

07.00 น  เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืคลงั ประเทศมาเลเซยี 

 

08.00 น. หลังจากนัน้ นําท่านน่ังรถบัสเขา้สู่ เมอืงคลัง ซึง่ถอืว่าเป็นเมอืงและประตูหลักทางทะเลสูม่าเลเซยี 

อกีทัง้ยังเป็นท่าเรือที่ใหญ่และคับคั่งที่สุดของประเทศอีกดว้ย เพื่อเยี่ยมชม Sultan Abdul 

Samad Building สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2440 โดยใชเ้ป็นทีทํ่าการของหน่วยงานราชการในยคุที่

องักฤษเขา้มาปกครอง ปัจจบุนัเป็นอาคารสํานักงานของศาลฎกีา  

นําทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่โรงงานช็อกโกแลต มชี็อกโกแลตหหลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 

เพือ่เป็นของฝาก และของทีร่ะลกึไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

เทีย่ง   น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่  

 

พลาดไมไ่ด ้ทีจ่ะนําทา่นเยีย่มชม ตกึแฝดเปโตรนาสทาวเวอร ์ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ของมาเลเซยี 

เป็นตกึทีม่คีวามสงูเป็นอนัดับที ่6 และ 7 ของโลกเลยทเีดยีว อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

ทีห่า้งสรรพสนิคา้ซเูลยี ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นกลับทา่เรอืพอรต์คลัง   

 

17.00 น.  เรอืออกจากทา่เรอื กวัลาลมัเปอร ์(พอรต์คลงั) ประเทศมาเลเซยี 

 
เย็น ร่วมรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร Main Dinning  กรุณาแต่งกายสภุาพหลังอาหารเย็นท่าน

สามารถพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัย หรอืเขา้รว่มดโูชวท์ีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวใ้หท้า่น 
 
 



 

วนัเสารท์ ี ่23 พฤศจกิายน 2562 ปีนงั (มาเลเซยี) 

       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 หรอืคุณจะเลอืก
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. นําทา่นเดนิทางดว้ยรถบสัเขา้สู ่ Street Art ถอืเป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทสํ์าคัญของปีนัง เป็นภาพวาดแบบ 3 มติิ

พบเห็นไดท้ีร่มิกําแพงขา้งถนน ทีเ่นน้ไอเดยีและความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่สามารถสรา้งรอยยิม้ ใหก้ับผูพ้บเห็น
ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

 
 นําทา่นสู ่ Kek Lok Si Temple วัดเก็กลกสี ่รูจั้กกนัในอกีชือ่หนีง่คอื Temple of Supreme Bliss กลา่วกนั

วา่เป็นวัดพทุธทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นหนึง่ในวัดดังของปีนัง ปัจจุบันไดรั้บความนยิม
อยา่งมาก เป็นเพราะนักบวชลัทธเิตา๋และพระสงฆศ์กึษาธรรมกนัอยูท่ีว่ัดแหง่นี ้

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่
 

 
บา่ย  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อยา่งจุใจ Harrison chocolate ช็อกโกแลตรายใหญ่อันดับ 1 ซึง่มรีสชาตทิีใ่ห ้

เลอืกมากมายถงึ 150 รส ของฝากขึน้ชือ่เมือ่ไปเทีย่วมาเลเซยีหา้มพลาด  
 
 หลังจากนัน้ นําทา่นอสิระ ชอ้ปป้ิงทีจ่อรจ์ทาวน ์ซึง่มหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่Gurney Driveใหท้า่นได ้

เลอืกชอ้ปป้ิงกนัไดอ้ยา่งจใุจ ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นกลับทา่เรอืปีนัง 
 
19.00 น.  เรอืออกจากทา่เรอืปีนงั 



 

 

 

วนัอาทติยท์ ี ่24 พฤศจกิายน 2562  ลอ่งนา่นน า้สากล              
       
เชา้   ร่วมรับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ที่หอ้งอาหาร Windjammer Café ที่ชัน้ 14

 หลังจากนัน้ ท่านสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัยหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืไดจ้ัดใหใ้นแต่ละวัน อาท ิ
เชน่ Flow Rider (กระดานโตค้ลืน่จําลอง), I Fly Rip Cord, โรลเลอรส์เก็ต, คาสโิน รอแยล หรอืจะใช ้

บรกิารสปาหรอืซาวน่ากบัทางเรอืได ้หรอืทา่นสามารถชอ้ปป้ิงแบบปลอดภาษี ไดต้ามรา้นตา่งๆ   
 
กลางวนั รว่มรับประทานอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café ทีช่ัน้ 14 แบบบฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิหรอืจะ

เป็นแบบ A La Carte ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวห้อ้ง  
 
เย็น รว่มรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร Main Dinning  กรณุาแตง่กายสภุาพ 
 
หมายเหต ุ กรุณาตรวจวา่ทา่นตอ้งไปรบัหนงัสอืเดนิทาง (passport) ของทา่นคนืในเวลาและสถานทีไ่หนบน

เรอืคนืนีท้า่นจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสตีา่งๆ จากทางเจา้หนา้ทีเ่รอื กรณุาวางกระเป๋าของทา่นไวท้ี่
หนา้หอ้งพกั กอ่นเวลาเทีย่งคนื ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไวใ้สส่มัภาระ กอ่นทีจ่ะออกจากเรอืใน
เชา้วนัถดัไป    

 

 

 

 



 

   

 

วนัจนัทร ์ที ่25 พฤศจกิายน 2562   สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที ่หอ้ง Windjammer Café ชัน้ 14 หรอื Café Promenade ทีช่ัน้ 5 
 
08.00 น. เรอืสําราญ Quantum of the Seas เดนิทางถงึท่าเรอื Marina Bay Cruise Center Singapore  โดยสวัสดิ

ภาพ เมือ่ท่านออกจากเรอื ท่านไปรับกระเป๋าตามทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืแจง้ และตามหมายเลขบนแท็กสกีระเป๋า
ของทา่น ** ส าคญัมากตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื ** 

 
 09.00 น.  นําท่านเดนิทางดว้ยรถบัสเพื่อถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์ เมือ่ถา้มาถงึ

สงิคโปรแ์ลว้ ตอ้งไม่พลาดทีจ่ะถ่ายรูปคู่กับเมอรไ์ลออ้นอย่างแน่นอน ซึง่เป็นรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หัน
หนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนยีภาพทีส่วยงามยิง่นัก  

 
กลางวัน  หลังจากนัน้ นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของประเทศสงิคโปร ์ถนนออรช์ารด์ (Orchard Road) 
 
 อสิระอาหารกลางวนั   
 อสิระเดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

21 – 25 พฤศจกิายน  2562 

 
 

 
OCEAN VIEW WITH 

BALCONY 
(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

32,900 บาท / ทา่น 

 
**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

 



 

 
อตัรานีร้วม: 
 

 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 

 

 ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
 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  

 
 

 




