
 

 

 

 

เที่ยวปัง...ปัง ที่ปีนังกับเรือส ำรำญ 

Singapore - Penang (Malaysia) - Phuket (Thailand) - Singapore 
5 วัน 4 คืน 5 - 9 ธันวำคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัพฤหสับด ีที ่5 ธนัวาคม 2562  สงิคโปร ์ – Quantum of the Seas 
 
13.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิ ชางง ีประเทศสงิคโปร ์ หลังจากนัน้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ นําทา่นสูท่า่เรอื 

Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 
 
บา่ย บรกิารอาหารกลางวันแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 และ 

อาหารวา่ง ที ่Café Promenade ชัน้ 4 ไดต้ลอดทัง้วนั 
 
16.30 น.  เรอื Quantum of the Seas จะออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  
 ** ผูโ้ดยสารควรถงึทา่เรอืเพือ่ท าการเช็คอนิ อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก ** 
 
 เมือ่ทา่นไดผ้า่นขัน้ตอนการเชค็อนิขึน้เรอืเพือ่เขา้หอ้งพักของทา่นแลว้  
 ** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟงัการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนทีร่ะบุไวใ้น

บตัร Sea Pass กรณุาเช็คเวลาทีแ่นน่อนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 
 
คํ่า รว่มรับประทานอาหารเย็น ทีห่อ้ง Main Dinning กรณุาแตง่กายสภุาพ (ไมส่วมกางเกงขาสัน้, รองเทา้แตะ) 
 
 หลังอาหารเย็นท่านสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัยหรอืเขา้ร่วมดูโชวท์ีท่างเรอืไดจ้ัดไวใ้ห ้ท่านสามารถดู

กจิกรรมตา่งไดจ้าก Cruise Compass ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวใ้หท้า่นทีห่อ้งพัก 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมตา่งๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรอื จาก นติยสาร 

Cruise Compass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัศกุร ์ที ่6 ธนัวาคม 2562   ปีนงั (มาเลเซยี) 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 หรอืคณุจะเลอืกทาน

แบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิารจาก 
นติยสาร Cruise Compass  

      
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวันแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Cafe ทีช่ัน้ 14 หรอืเลอืกทานที ่

Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอธัยาศัย 
 
14.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืปีนงั ประเทศมาเลเซยี   
 
15.00 น. นําทา่นเดนิทางดว้ยรถบัสเขา้สู ่หมูบ่า้นประมง ทีม่กีารอนุรักษ์บรรยากาศแบบดัง้เดมิไว ้โดยหมูบ่า้นตัง้อยู่

รมิทะเล สามารถเดนิเลน่ดืม่ดํ่าบรรยากาศไดเ้ป็นอยา่งดแีละไมพ่ลาดทีจ่ะพาท่านเยีย่มชม  Street Art ถอื
เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทสํ์าคัญของปีนัง เป็นภาพวาดแบบ 3 มติพิบเห็นไดท้ีร่มิกําแพงขา้งถนน ทีเ่นน้ไอเดยีและ
ความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่สามารถสรา้งรอยยิม้ใหก้บัผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอยา่งด ี  

  
 วดัไชยมงัคลาราม ชมวัดไทยและวัดพมา่ในปีนัง เนือ่งจากมคีนไทยในภเูก็ตไดเ้ดนิทางมาทําการคา้ขายใน

เกาะปีนังเป็นจํานวนมาก จงึไดร้่วมกันสรา้งวัดนี้ข ึน้มาเพือ่เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวพุทธ นับเป็นวัดไทยที่
เก่าแก่ทีสุ่ดในปีนังและมพีระพุทธไสยาสน์ทีย่าวทีสุ่ดในมาเลเซยี เป็นอกีวัดทไีม่ควรพลาดเป็นอย่างมาก
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อยา่งจุใจ harrison chocolate ช็อกโกแลตรายใหญ่อันดับ 1 ซึง่มรีสชาตทิีใ่ห ้
เลอืกมากมายถงึ 150 รส  ของฝากขึน้ชือ่เมือ่ไปเทีย่วมาเลเซยีหา้มพลาด หลังจากนัน้  

 นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงแถว Gurney Drive ซึง่จะมหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกันได ้
อยา่งจใุจ 

 
เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารเย็น ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่   
  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นกลับทา่เรอืปีนัง 
 



 

คํ่า ยงัมบีรกิารในแบบบฟุเฟต ์นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ 5 ทุม่และยงัมี
อาหารว่างบรกิารทีห่อ้ง Promenade Café  ทีช่ัน้ 5 ตลอดทัง้คนื เชญิท่านท่องราตรบีนเรอื
สําราญหร ูจบิเครือ่งดืม่ฟังดนตรใีนเลานจ ์ไนตค์ลับแบบทีค่ณุชอบ มนัสก์บัดนตรใีนคํ่าคนืนี้ แบบไม่
มลีมิติ นอกจากนีเ้รามรีา้นคา้ปลอดภาษีและคาสโินเปิดบรกิารตลอดทัง้คนื 

 
21.00 น  เรอืออกจากทา่เรอืปีนงั 
 

 

 

วนัเสารท์ ี ่7 ธนัวาคม 2562  ภเูก็ต (ไทย) 
       
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 เรอืจอดลอยลําในน่านน้ํา ภเูก็ต, ประเทศไทย  
 
09.00 น. หลังจากนัน้ เราจะนําทกุทา่นขึน้ฝ่ังโดยเรอืเล็กและนําท่านน่ังรถบัสเขา้สู ่ภูเก็ต เพือ่นําท่านไปยัง รา้นของ

ฝากภเูก็ต พรทพิย ์ไปเลอืกซือ้ของฝาก อาหารทะเลแหง้แปรรปูและสนิคา้ของฝากพืน้เมอืงจากภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ของจังหวัดภเูก็ต 

 
เทีย่ง น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่  
 
 หลังจากนัน้นําท่านไป ยา่น Old Town ย่านเมอืงเก่าของภูเก็ต พลาดไม่ไดท้ีจ่ะถ่ายรูปและดืม่ดํ่ากับ

บรรยากาศของตกึชโินโปรตุกสี ทีผ่สมผสานเอาความเป็นศลิปะตะวันตกและตะวันออกเขา้ไวด้ว้ยกันอยา่ง
กลมกลนื จนเป็นเอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของเมอืงภเูก็ต สามารถเดนิชม มรีา้นคา้และรา้นคาเฟ่มากมายใหท้่าน
ไดเ้ลอืกสรร 

 นําทา่นไหวพ้ระเพือ่เป็นศริมิงคลตอ้นรับวันปีใหมไ่ทยที ่วดัฉลอง เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงของภเูก็ต  
ถา้ใครมาภเูก็ตจะตอ้งมาแวะนมสัการหลวงพอ่แชม่แหง่วัดฉลอง 

 
 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่แหลมพรหมเทพ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของภเูกต็ อสิระ

ใหท้า่นไดด้ืม่ดํากบัทัศนยีภ์าพทีส่วยงามยิง่นัก 
 
เย็น  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลบัทีท่า่เรอื  

 



 

คํ่า รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Carte ชัน้ 3 และ 4 นอกจากนีอ้าหารคํ่ายงัมบีรกิารใน
แบบบฟุเฟตน์านาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 ซึง่จะใหบ้รกิารถงึโดยประมาณ 4 ทุ่ม 
และยงัมอีาหารวา่งบรกิารทีห่อ้ง Café Promenade  ทีช่ัน้ 4 ตลอดทัง้คนื  

 
 ชมการแสดงขบวนพาเหรดเหล่านักแสดงของเรอืสําราญ บรเิวณ Royal Promenade เพือ่อําลาจากทมี

กัปตันเรอืและลูกเรอื และยังมกีารแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ง The Royal 
Theater ช ัน้ 3,4 และ 5 นอกจากนีย้งัสามารถเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีและรว่มสนุกกบัคาสโิน
ทีเ่ปิดบรกิารแกท่า่นตลอดทัง้คนื 

 
22.00 น  เรอืออกจาก ทา่เรอืภเูก็ต, ประเทศไทย 
 

 

 

วนัอาทติยท์ี ่8 ธนัวาคม 2562  ลอ่งนา่นน า้สากล 
       
เชา้   ร่วมรับประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café หลังจากนัน้ ท่าน

สามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืไดจั้ดใหใ้นแต่ละวัน อาท ิเชน่ Flow Rider 
(กระดานโตค้ลืน่จําลอง), I Fly Rip Cord, โรลเลอรส์เก็ต, คาสโิน รอแยล หรอืจะใชบ้รกิาร สปา หรอื ซาว
น่า กบัทางเรอืได ้หรอืทา่นสามารถชอ้ปป้ิงแบบปลอดภาษี ไดต้ามรา้นตา่งๆ   

 
กลางวนั รว่มรับประทานอาหารกลางวันที ่หอ้งอาหาร Windjammer Café แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิหรอืจะเป็นแบบ 

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

เรอืคนืนีท้า่นจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสตีา่งๆ จากทางเจา้หนา้ทีเ่รอื กรณุาวางกระเป๋าของทา่นไวท้ี่
หนา้หอ้งพกั กอ่นเวลาเทีย่งคนื ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไวใ้สส่มัภาระ กอ่นทีจ่ะออกจากเรอืใน
เชา้วนัถดัไป    

 



 

 

   

 

วนัจนัทร ์ที ่9 ธนัวาคม 2562                สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที ่หอ้ง Windjammer Café ชัน้ 14 หรอื Café Promenade ทีช่ัน้ 5 
 
08.00 น. เรอืสําราญ Quantum of the Seas เดนิทางถงึทา่เรอื Marina Bay Cruise Center Singapore โดยสวสัดิ

ภาพ เมือ่ทา่นออกจากเรอื ทา่นไปรับกระเป๋าตามทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืแจง้ และตามหมายเลขบนแท็กสกีระเป๋า
ของทา่น ** ส าคญัมากตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื ** 

 
 09.00 น.  นําทา่นเดนิทางดว้ยรถบสัเขา้สู ่เพือ่ถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้

ครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีศันยีภาพทีส่ายงาม  
 
กลางวัน  หลังจากนัน้ นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของประเทศสงิคโปร ์ถนนออรช์ารด์ (Orchard Road) 
 
 อสิระอาหารกลางวนั 
 
16.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร นําทกุทา่นสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์
 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

  

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 

5 - 9 ธันวาคม 2562 

 

 
 

 
INSIDE 

(หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

27,500 บาท / ทา่น 

 
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)์ 
 ทัวรปี์นัง , ภเูก็ต และ สงิคโปรต์ามทีร่ะบ ุ 
 ราคาเด็กเทา่กนักบัผูใ้หญ่ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 

 ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
 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 6เดอืนในวันเดนิทาง) 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันทีไ่ดทํ้าการสํารอง แตไ่มเ่กนิ 5 วัน กรณีตดิวันหยดุ 
 สว่นทีเ่หลอืชําระ 65 วันกอ่นออกเดนิทาง  
 คณุจะไดรั้บเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจอง 
 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 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
ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ
บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง  

 
 
 

 




