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ก ำหนดกำรเดินทำง 31 มีนำคม – 03 เมษำยน 2560 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรงุเทพฯ – ท่ำเรอืแหลมฉบงั – ลงเรอื OVATION OF THE SEAS 

  หมำยเหต ุ  ฟร ีรถรบัสง่ ส ำหรบัท่ำนท่ีตอ้งกำรใชบ้รกิำรรถรบั-สง่ จำก กรงุเทพ-ท่ำเรอืแหลมฉบงั  

  11.00 น.  พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่าน  

  11.30 น. น าท่าน ออกเดินทางสูท่่าเรือแหลมฉบงั 

  14.00 น. เดินทางถึง ท่ำเรอืแหลมฉบงั (ทกุท่าน ตอ้งเตรียมหนงัสือเดินทางที่มีอายมุากกว่า 6 เดือน) น าทกุท่านท า

การเช็คอินขึ้นเ รือ  OVATION OF THE SEAS ข ้อมูลส าหรับ OVATION OF THE SEAS เ ป็นเ รือขนาด  

168,666 ตนั ประกอบดว้ย 18 ชัน้ รองรบัผูโ้ดยสารไดท้ัง้หมด 4,180 ท่าน มีจ านวน 2,090 หอ้ง 
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17.00 น.  เรือส าราญ OVATION OF THE SEAS ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสูน่า่นน า้สากล 

    19.00 น.  อาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินใน

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีไดร้บัการคดัสรรไวบ้เรือส าราญ OVATION OF THE SEAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง อิสระพกัผอ่น หรอื เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ  

                              OVATION OF THE SEAS   

บรกิำรอำหำรเชำ้ กลำงวนั เย็น และม้ือดึก ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

 ใหท้กุท่าน ไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย และ เลอืกท ากิจกรรมตา่ง ๆ พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกบนเรือ ไมว่่าจะเป็นการ

แขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโรบิค และ อื่น ๆ  อีกมากมายท่ีเราขอแนะน าใหไ้มค่วรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กบั โชว ์ที่สดุ

แสน จะตืน่ตา ตืน่ใจ ส าหรับท่านที่ตอ้งการ หนคีวามวุ่นวาย จะเลอืกเดนิรับลมทะเล ในสว่นของพืน้ที่ วิ่งจอ๊กกิง้ ก็ยงัได ้

ดแีค่ไหน ถา้เย็นวนันัน้ ไดเ้ห็นพระอาทิตยก์ าลงัตกลงทะเล สว่นในยามค า่คืน ส าหรับนกัท่องราตรี ก็มผีบั และ เลาจน ์ให้

ไดข้ยบัตวัไปตามเสยีงเพลง 
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง อิสระพกัผอ่น หรอื เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ  

                              OVATION OF THE SEAS   

บรกิำรอำหำรเชำ้ กลำงวนั เย็น และม้ือดึก ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

 ใหท้กุท่าน ไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย และ เลอืกท ากิจกรรมตา่ง ๆ พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกบนเรือ ไมว่่าจะเป็นการ

แขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโรบิค และ อื่น ๆ  อีกมากมายท่ีเราขอแนะน าใหไ้มค่วรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กบั โชว ์ที่สดุ

แสน จะตืน่ตา ตืน่ใจ ส าหรับท่านที่ตอ้งการ หนคีวามวุ่นวาย จะเลอืกเดนิรับลมทะเล ในสว่นของพืน้ที่ วิ่งจอ๊กกิง้ ก็ยงัได ้

ดแีค่ไหน ถา้เย็นวนันัน้ ไดเ้ห็นพระอาทิตยก์ าลงัตกลงทะเล สว่นในยามค า่คืน ส าหรับนกัท่องราตรี ก็มผีบั และ เลาจน ์ให้

ไดข้ยบัตวัไปตามเสยีงเพลง 

   

วนัสี่ของกำรเดินทำง  สิงคโปร ์- เมอรไ์ลออ้น – ตึกหนำมทเุรยีน - น ้ำพแุห่งควำมมัง่คัง้  

                              วดัพระเข้ียวแกว้ – Garden by the Bay  - ถนนออรช์ำรด์ - สนำมบินดอนเมือง 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ 

08:00 น. เรอืส ำรำญ OVATION OF THE SEAS เขำ้เทียบท่ำเรอื หลงัเสรจ็จำกพิธีตรวจหนงัสือเดินทำง ศลุกำกร 

และรบักระเป๋ำ สมัภำระกำรเดินทำงแลว้ จากนัน้น าท่านถา่ยรปูคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศ

สงิคโปร ์ซ่ึงมอีายกุว่า 30ปี โดยรปูปัน่คร่ึงสงิโตคร่ึงปลานีห้ันหนา้ออกทางอ่าว

มารินา่ ซ่ึงมทีศันยีภาพงามมากๆ The Merlion นีถ้กูผสมผสานระหว่างความ

จริง และต านานซ่ึงมหีัวเป็นสงิโตและล าตวัเป็นปลาก าลงัโตค้ลืน่ สว่นหัวนัน้เป็น

สญัลกัษณข์องต านานการคน้พบ สงิหปุระ หรือสงิคโปรใ์นปัจจบุนั จากนัน้น า

ท่านชม อำคำร Esplanade หรอื โรงละครรปูทรงตึกหนำมทเุรยีน ที่ตัง้อยู

บริเวณปากอ่าวแมน่ า้สงิคโปร ์ตรงขา้มกบัเจา้รปูป้ันเมอรไ์ลออ้น ที่นีถ่ือเป็นอีก

หนึง่ แลนดม์ารค์ ท่ีหลายๆ คนไปเที่ยวสงิคโปรแ์ลว้จะตอ้งถ่ายรปูคู่กลบัมาดว้ย

เสมอ จดุประสงคใ์นการสรา้งโรงละคร Esplanade ขึน้มาก็เพื่อจะใหเ้ป็น

สญัลกัษณข์องความบนัเทิง ความรื่นเริง ในดา้นอตุสาหกรรมการแสดงและ

ดนตรี ตา่งๆ คลา้ยกบัอาคาร Opera House ในเมอืงซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลยี  

บ่ำย จากนัน้น าท่านชม ซนัเทคซิต้ี  ตึก 5 หลงั ที่ออกแบบตามหลกัฮวงจุย้ 

ประหนึ่งอุ้งมือมีห้านิ้ว เ รียงรายมี น ้ำพแุห่งควำมมั่งคั้ง หรือ 

Fountain of Wealth น ้าพุที่ใหญ่ที่สดุในโลก อยู่ตรงกลางอุง้มือพอดี 

แทนที่จะพุ่งขึ้นเหมือนกับน ้าที่อื่นๆ แต่กลับไหลลงในความเชื่อที่ว่า
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เหมอืนเงนิทองไหลมาเทมาอยู่ในอุง้มอืนัน่เองเชือ่กนัว่าจะท าใหช้วีิตคนที่สมัผสัโชคดแีละ ร า่รวยตลอดปี 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนัน้น าท่านสู ่ยำ่นไชน่ำทำวน ์เพื่อสมัผสัชวีิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสงิคโปร ์และใหท้่านไดส้กัการะเจา้

แมก่วนอิมศักดิส์ทิธิ์ท่ี วดัพระเข้ียวแกว้ หรอื Buddha Tooth Relic Temple วดันี้

ทางสิงคโปร์ใชท้นุทรัพย์สร้าง มหาศาล ประมาณ 99 ลา้นดอลลาร์ จนไดว้ัด

ศิลปกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถังผสมผสานกับศิลปะมันดาลา (ภาพวาดผังโลก 

สวรรค์ แบบมหายาน) ที่สวยงามเป็นอาคารสีแดงสด ชมความงามของวัดพระ

เขีย้วแกว้และสกัการะสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่คนสิงคโ์ปรแ์ละชาวจีน

นับถือเป็นอย่างมาก จากนั้นให ้ทกุท่านได ้เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือของฝาก 

มากมาย หลายชนดิ ไมว่่าจะเป็น หมแูผน่,เสือ้ยืด,พวงกญุแจ  

น าท่านมาชม Garden by the Bay  จะเป็นสวนที่ใหญ่ที่สดุในสงิคโปร ์และเป็นศนูยก์ลาง

ในโครงการ พฒันา  Marina Bay อย่างตอ่เนือ่ง บริหารโครงการโดยคณะกรรมการดแูล

อทุยานแห่งชาติ (National Park) ของรัฐบาลสิงคโปร ์เองเลย ประกอบไปดว้ย สองสว่น 

คือ the Flower Dome  และ Cloud Fore st (รวมค่าเขา้โดม ทั้ง2โดม) ภายในสวนยัง

ประกอบไปดว้ยสวนในแบบตา่งๆ  เชน่ สวนแบบพืชสวน(Horticulture) , Heritage Garden 

รวบรวมพนัธุไ์มต้า่งๆจากทัว่โลก ออกแบบ และควบคมุงานโดยบริษทัภมูสิถาปัตยข์อง

อังกฤษ และหนึ่งในไฮไลทข์องสถานที่นี้ ที่จะดึงดดูความสนใจของผูค้นก็คือ Supertrees 

ซ่ึงเป็นโครงสรา้งที่ท าเป็นรปูตน้ไมม้ีความสงูตั้งแต่ 25 เมตร ถึง 50 เมตร ถา้เอาให้

เ ห็นภาพก็ประมาณตึกสูง  9 ชั้น ถึง  16 ชั้นนั ่น เอง ในสวนจะมี เจ้า  supertrees นี้

ทั้งหมด 18 ตน้ โดยใชร้ะบบสวนแนวตั้ง ปลกูตน้ไมท้ี่เป็นพืชเมืองรอ้น ทั้งไมด้อก ไม้

ประดบั และเฟิรน์  ในเวลากลางวนัเจา้ตน้ไมย้กัษเ์หลา่นีก็้จะชว่ยใหร่้มเงา และความเย็นชุม่ชืน้ไปทัว่บริเวณสวนตรงนัน้ 

และเมือ่ตกกลางคืน ตน้ไมย้กัษเ์หลา่นีก็้จะงดงามไปดว้ยสสีนัสวยงามจากแสงไฟที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ  ตน้ไมเ้หลา่นี้ 

จะติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อสรา้งไฟฟ้าใหก้ับตัวเองในการใหแ้สงสว่างยามค า่คืน ตลอดจนหลอ่เลี่ยงระบบ

น า้ที่จะท าใหค้วามเย็นกบับริเวณโดยรอบ จะมีทางเดินยกระดบัเชือ่มตอ่ Supetrees แต่ละตน้ นกัท่องเที่ยวจึงสามารถ

มองเห็นบริเวณสวนโดยรอบจากที่สงู และบนตน้ที่สงู 50 เมตร จะมีจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของอ่าว แบบพา

โนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ สวนในส่วนนี้  (Bay South at Garden by the Bay) ไม่รวมค่ำเขำ้ 2 โดม/ไม่รวม 

สกำยวอลค์ 

อิสระชอ้ปป้ิง ใหเ้วลาทกุท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้มากมาย ทกุท่านสามารถ

สอบถามเสน้ทางการเดินทางจากหัวหนา้ทัวรไ์ด ้ย่านชอ้ปป้ิงที่แนะน า ถนนออร์

ชำรด์ สวรรคข์องนกัช็อป แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของโลก สินคา้แบรนดเ์นม ร ุ่นใหม่

ลา่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ท่ีตัง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรก  

ไดเ้วลำอนัเป็นสมควร น ำท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินซำงงี 

20:35 น. น ำท่ำนเหินฟ้ำกลบัส ูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD350 

 บรกิำรอำหำรเชำ้ พรอ้มเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง 
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22:05 น. เดินทำงกลบัถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ให้

ทรำบลว่งหนำ้ หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ** อตัรำกำรใหทิ้ป  โดยประมำณ วนัละ 9 SGD /ท่ำนลกูคำ้ / วนั 

 

อตัรำค่ำบรกิำร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าหอ้งพกับนเรือ  3  คืน  พรอ้มกิจกรรมตา่งๆบนเรือ 

2. ค่าอาหารทกุมือ้บนเรือตามทีร่ะบใุนรายการ  

3. ยานพาหนะ รับ-สง่  ตามรายการที่ระบไุว ้ 

4. ค่าภาษที่าเรือ   

5. ค่าบริการบนเรือ   

6. ค่าตัว๋เคร่ืองบินขาไป กรงุเทพฯ-สงิคโปร ์  

7. ค่ารถรับ-สง่ ท่าเรือแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ 

 

 

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่าอาหาร นอกเหนอืจากรายการที่ระบไุว ้และเคร่ืองดืม่มนิบิาร ์ภายในหอ้งพกั 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ อาทิเชน่ ค่าโทรศัพทภ์ายในหอ้งพกั ค่าซักรีดเสือ้ผา้ เป็นตน้ 

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย (พาสปอรต์) ค่าวีซ่าส าหรับชาวตา่งชาต ิหรือบคุคลท่ีตอ้งยื่นขอวีซ่าเขา้สงิคโปร์ 

SINGAPORE 

OVATION  

OF THE SEAS 

4 วนั 3 คืน BY FD 

INSIDE BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ ท่ำนละ 22,888 25,888 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียว 13,500 15,500 
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4. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการ) 

5. ค่ารถรับสง่ แหลมฉบงั – กรงุเทพ 

*** กรณุำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมีอำยเุกิน 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง*** 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของสาย

การบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิอาทิ สนึาม,ิแผน่ดนิไหว,ภเูขาไฟ,ระเบิด,อทุกภยั,วาต

ภยั ฯลฯ อนันอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงเท่านัน้ เชน่ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน

,ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

หมำยเหต ุ 

• ส าหรับผูม้คีรรภท์ี่อายคุรรภไ์มเ่กิน 24 สปัดาห ์ ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์( ภาษาองักฤษ )ก่อนการเดนิทาง 

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ท่ีจะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไมว่่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืง  ของไทยไมอ่นญุาตให้

เดนิทางออกหรือกอง ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง 

• บริษทัฯสงวนสทิธิใ์นการท่ีจะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหายอนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบิน  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


