
 
 

   

 
 
 
 

ทรปิพเิศษ หยดุวนัแรงงานฯ ล่องเรอืส าราญระดบัโลก 
Singapore – Malaysia – Singapore 

30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559 
 

วนัที ่30 เมษ. 2559  กรงุเทพฯ - สงิคโปร ์- เรอืส ำรำญ Voyager of the Seas 
 
05:30 น. นัดทกุทา่นพรอ้มกนัทีท่า่อากาศสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2  

เคาทเ์ตอร ์D 
08.00 น. เดนิทางสูป่ระเทศสงิคโปรโ์ดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG 403 
 
11.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานชางก ีประเทศสงิคโปร ์(Singapore Changi Int’l Airport) และ

เดนิทางตอ่โดยรถโคช้ ไปยงัทา่เรอื แหง่ใหม ่Marina Bay Cruise Center Singapore (MBCC) 
 
12.00 น. เชค็อนิขึน้เรอืVoyager of the Seas และรับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café 
 
16:30 น. ชมการสาธติ Muster Drill โดยเจา้หนา้ทีเ่รอื เป็นการซอ้มรวมพลกรณีฉุกเฉนิตามกฏหมายสากล 
 
17.00 น. Voyager of the Seas ออกเดนิทางจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Center Singapore 
 
17:00 น. ชม คารน์วิลั พาเหรดโดยเหลา่นักแสดงมอือาชพี และ ตัวการต์นูจาก DreamWorks®  
 
17:30 น. ดนิเนอรท์ีห่อ้งอาหาร Sapphire Main Dining เสรฟิเป็นคอรส์แบบตะวันตก 
 
21:00 น. ชมการแสดง Welcome Aboard โดยเหลา่นักแสดงและทมีงานกปัตัน ที ่La Scala Theater 
 
22:00 น. พักผอ่นตามอธัยาศัย ชอ็บป้ิงที ่Duty Free จบิเครือ่งดืม่ทีเ่ลา้นจ,์ คารส์โิน ฯลฯ และราตรสีวสัดิ ์
 

เรือ่งทีน่่ารู:้ 
 

ทา่นรูห้รอืไมว่า่เรอืม ีCruise Compass® เป็นเอกสารทีท่างเรอืจัดพมิพข์ึน้ทกุวนั เพือ่แจง้ใหแ้ขกไดท้ราบก าหนดการของ
กจิกรรมและบรกิารบนเรอื ตลอดจนสถานทีใ่หบ้รกิาร เชน่ การบรกิารอาหาร การแสดง กจิกรรม ตา่งๆ สภาพอากาศ และขอ้มลู

ของเมอืงทีก่ าลงัจะไปถงึ ฯลฯ ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารตา่งๆ ไดต้ามที ่Cruise Compass® แจง้ไว ้

 
เรอืมบีรกิารอาหารหลายจุด ทีท่า่นสามารถเลอืกไดต้ามใจชอบ เชน่ หอ้งอาหาร Windjammer Café ในแบบบฟุเฟ่ เปิดบรกิาร

ถงึ 23:00 น. โดยประมาณ และบรกิาร Room Services ตลอด 24 ชัว่โมง สว่นหอ้งอาหารพเิศษอืน่ๆ จะมคีา่บรกิารการจอง 

เชน่ Johnny Rocket®, Chops Grill, Giovanni’s Table เป็นตน้ รายละเอยีดอยูใ่นเอกสาร Cruise Compass® 



 
 

   

 

วนัที ่1 พค. 2559  เทีย่วเมอืง ปีนงั / มำเลเซยี  
  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café ตัง้แต ่6:00 น. และจดุอืน่ๆ โปรดดทูี ่
  เอกสาร Cruise Compass® 
 
16.30 น. เรอื Voyager of the Seas เดนิทางถงึเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซยี 
   

จอร์จทาวน์ (George Town) เมืองหลวงของปีนัง เป็นหน่ึงในสองเมืองของมาเลเซียท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนยเูนส
โก้ให้เป็นเมืองแห่งมรดกโลก ด้วยมีการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของยคุอาณานิคมอังกฤษไว้ตั้งแต่ปลายศตวรรษ
ท่ี 18 และเน่ืองจากเป็นศูนย์ลางทางการเดินเรือของภูมิภาคตั้งแต่สมยัยคุอาณานิคม จึงถือเป็นทางเช่ือมหลกัของ
ตะวนัออกและตะวนัตก โดยมีชาวเปอรานากัน (Peranakan) หรือชาวจีนช่องแคบ ท่ีเป็นลกูคร่ึงจีนและมาเลย์
ดั้งเดิมถ่ายทอดมรดกทางสถาปัตยกรรม อาหาร การแต่งกาย และวัฒนธรรมไว้ให้ได้ช่ืนชมจนถึงปัจจุบัน โดยมีความ
รุ่งเรืองของอารยะธรรมจีนผสมอยู่ด้วย ซ่ึงเห็นได้จากวดั บ้านเรือนและคฤหาสน์อันเป็นเอกลกัษณ์ นอกเหนือจากนี ้
ปีนังยงัเล่ืองลือถึงความอร่อยของร้านอาหารแบบหาบเร่ นักท่องเท่ียวจึงไม่ควรพลาดลิม้ลองปีนังลกัซา ฉ่าก๋วยเต๋ียว 
(ก๋วยเต๋ียวผัด) บักกเุต๋ อาหารบ ารุงร่างกาย และโรจะก์ (ย  าประเภทหน่ึง) อันขึน้ช่ือของชาวมลาย ู

น าทา่นสูต่ลาดกลางคนื Batu Ferringhi Night Market อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสิน้
คา้หลากหลาย หรอืเลอืกลิม้ลองรดชาดอาหารประจ าถิน่ของเมอืงปีนัง และเดนิทางกลับทา่เรอื
ปีนังพรอ้มกนัเวลา 20.30 น. โดยประมาณ 
 
(หมายเหต:ุ ไมร่วมคา่อาหารทีปี่นังซึง่ทา่นสามารถเลอืกทานไดต้ามอธัยาศัย) 

 
21:00 น. ชมการแสดงระดับโลก โดยเหลา่นักแสดงมอือาชพีทีห่าดไูดย้าก ที ่La Scala Theater 
 
22:00 น. พักผอ่นตามอธัยาศัย ฟังเพลงทีเ่ลา้นจ ์ไนทค์ลับ เสีย่งดวงทีค่าสโิน ฯลฯ และราตรสีวัสดิ ์

 
23.00 น. เรอื Voyager of the Seas ออกเดนิทางจากทา่เรอืปีนัง 
 
หมายเหต ุ เรอืส าราญยงัคงมบีรกิารอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร Sapphire Main Dining เสริฟ์เป็นคอรส์แบบ

ตะวันตกและ ทีห่อ้ง Windjammer Café’ ซึง่เสริฟ์ในแบบ International Buffet  
 
 

เรือ่งทีน่่ารู:้ 

 
อาหารบนเรอืมบีรกิารตลอดทัง้วนั ดนิเนอรค์นืนีเ้ป็นแบบ Formal Night ซึง่แขกทีร่่วมงานดนิเนอรน์ีจ้ะแตง่กายในแบบสากล

หรอืชดุประจ าชาต ิเพือ่มาร่วมงาน Captain Night กาลา่ดนิเนอรท์ีห่อ้งอาหาร Sapphire Main Dining เป็นหนึง่ในเอกลักษณ์
ของการลอ่งเรอืส าราญทีเ่รายังคงรักษาไว ้ใหท้า่นมเีวลาดีๆ  ในทรปิดีๆ  เชน่นี้ 

 
การใชบ้รกิารหอ้งอาหารพเิศษ เชน่ Johnny Rocket®, Chops Grill, Giovanni’s Table ทา่นควรจองลว่งหนา้ เนื่องจากแตล่ะ

หอ้งเปิดรับแขกในเวลาและจ านวนทีจ่ ากัด 

   

วนัที ่2 พค. 2559  ลอ่งทะเลในนำ่นน ำ้สำกล  
วันนีเ้รอื Voyager of the Seas จะลอ่งในน่านน ้าสากลทะเลอนัดามนั วันนีบ้รกิารตา่งๆ บนเรอืจะ
เปิดใหบ้รกิารทกุจดุไมว่า่จะเป็นหอ้งอาหาร กจิกรรม รา้นคา้จะลดแลกแจกแถมวันสดุทา้ย โปรดดู
รายละเอยีดในเอกสาร Cruise Compass® ทา่นจะไดไ้มพ่ลาดกจิกรรมดีๆ  
 
อาหารบรกิารทีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิWindjammer Café ตลอดทัง้วัน, หอ้งอาหาร 
Sapphire Main Dining บรกิารเป็นเวลา เชา้ กลางวัน และมือ้เย็น สว่นรา้นอืน่ๆ ก็เปิดบรกิารเต็มที่
เชน่กนั อยา่งรา้นกาแฟ Café Promenade, รา้นไอศครมี Ben & Jerry, Pool bar, BBQ ทีบ่รเิวณ
สระวา่ยน ้า, รา้นอาหารIZUMI, Chops Grille®, Johnny Rocket® ตลอดจนเลา้นจ ์และ Wind 
Cellar ตา่งๆ กเ็ปิดบรกิารเต็มที ่



 
 

   

 
กจิกรรมตา่งๆ เปิดบรกิารเต็มทีเ่ชน่กนั ไมว่า่จะเป็นการเลน่เซริฟ์ที ่FlowRider®, Mini Golf, Rock 
Wall Climbing, Ocean Adventure®, หอ้งสมดุ หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งเกมสต์า่งๆ Fitness 
Center, Spa, สระวา่ยน ้าในรม่ Solarium และกลางแจง้ สระน ้าวน Whirlpool, Casino Royale® 
หรอืจะชลิๆ ที ่Royal Promenade ก็น่าสนใจ และอยา่ลมืเชค็รอบโชวร์ะดับโลกบนลานน ้าแข็ง Ice 
Skate Show ในเอกสาร Cruise Compass® 
 

17:30 น. ดนิเนอรท์ีห่อ้งอาหาร Sapphire Main Dining เสริฟ์เป็นคอรส์แบบตะวันตก 
 
21:00 น. ชมการแสดง Broadway ระดับโลก โดยเหลา่นักแสดงมอือาชพี ที ่La Scala Theater 
 
22:00 น. พักผอ่นตามอธัยาศัย ฟังเพลงทีเ่ลา้นจ ์ไนทค์ลับ เสีย่งดวยทีค่ารส์โิน ฯลฯ และราตรสีวัสดิ ์
 

เรือ่งทีน่่ารู:้ 
 

การแสดง Ice Skate โดยเหลา่นักแสดงมอือาชพีจะโชว ์2 รอบ โปรดตรวจสอบรอบการแสดงใน Cruise Compass®  
 

เครือ่งเลน่เซริฟ์บอรด์ FlowRider® เป็นเครือ่งเลน่ใหมท่ีเ่พิง่น ามาตดิตัง้บนเรอื Voyager of the Seas เป็นเครือ่งเลน่ทีไ่ดรั้บ
ความนยิมมาก โปรดเชค็รอบการบรกิารใน Cruise Compass® เพือ่ความมันส ์

 

ทา่นจะไดรั้บแถบกระเป๋าอนัใหม ่โปรดคลอ้งกับกระเป๋าทีท่า่นตอ้งการใหเ้จา้หนา้ทีน่ าลงจากเรอืกอ่นเวลา 23:00น. 
และในวนันี ้ทา่นจะไดรั้บจดหมายแจง้สถานทีแ่ละเวลา เพอืไปรับพาสปอรต์คนื โดยเจา้หนา้ทีจ่ะน าจดหมายไปวางไวใ้น

หอ้งพักของทา่น โปรดตรวจสอบเอกสารในหอ้งพัก (หากไม่ไดรั้บจดหมายแจง้ ใหไ้ปตรวจสอบที ่Guest Service ชัน้ 5) 
 

ในค า่คนืนี ้ทา่นควรเคลยีรค์า่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งการเดนิทางเพือ่ความรวดเร็วในการเชค็เอา้ทใ์นวนัรุ่งขึน้ 

สามารถเคลยีรไ์ดจ้นถงึเวลา 22:00 น. แตห่ากทา่นสมัครการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติไวแ้ลว้ ก็ไมต่อ้งกงัวลใดๆ ไมต่อ้งไป
เคลยีรบ์ลิ เรอืจะชารจ์เขา้บัตรของทา่นโดยอตัโนมัตแิละรายละเอยีด Statement จะน าสง่ไปทีห่อ้งใหท้า่น 

 

 

วนัที ่3 พค. 2559  เทีย่ว สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ  
  วันนีห้อ้งอาหารตา่งๆ เปิดใหบ้รกิารตัง้แตเ่ชา้ตรู ่ตัง้แตต่หีา้โดยประมาณ 
08.00 น. เรอื Voyager of the Seas เดนิทางถงึทา่เรอื Marina Bay Cruise Center Singapore 
   
09.00 น. คณะของเราเชค็เอา้ทจ์ากเรอื Voyager of the Seas เจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางชมทศันยีภาพเมอืง

สงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบและทันสมยั 
 
 น าทา่นสูย่า่นชอ็ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่ยา่นถนนออรช์ารต์ 
 ถนนออรช์ารต์ (Orchard Road) ยา่นธรุะกจิ สวรรคข์องนักชอ็ปตลอดเสน้ทางเป็นระยะทางยาว

กวา่ 2.2 กโิลเมตร เป็นทีต่ัง้ของบรรดาตกึสงูระฟ้า มรีา้นคา้แบรนดด์ังๆ จากทั่วโลก สนิคา้แบรนด์
เนมรุน่ใหม่ๆ  มกัจะหาซือ้ไดท้ีย่า่นนีก้อ่นเป็นทีแ่รกๆ กอ่นประเทศอืน่ๆ ในเอเชยี ตลอดทางเดนิมี
รา้นขายของกนิตัง้เรยีงรายอยู ่ถา้หวิๆ กส็ามารถแวะชมิอาหารทอ้งถิน่ของคนทีน่ีไ่ดต้ลอดเวลา 
นอกจากนัน้สองฝ่ังของถนนออรช์ารต์ยงัเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมหลายแหง่ตัง้แตห่า้ดาวจนถงึ
ระดับกลางๆ 

 
(หมายเหต:ุ ไมร่วมคา่อาหารกลางวันทีส่งิคโปร ์ทา่นสามารถเลอืกทานไดต้ามอธัยาศัย) 

 
13:00 น. จนถงึเวลาอนัสมควร คณะเดนิทางไปยงัสนามบนิ Changi Int’l Airport เพือ่เดนิทางกลบั 
   
15.55 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG 414 เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 
 

17.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และขอขอบคณุเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 
 



 
 

   

คา่ทัวรเ์รอืส าราญตามรายการนี ้
 

 
รำคำผูใ้หญ ่
พักหอ้งแบบ Inside Stateroom ราคา 38,000 บาท ตอ่ทา่น 
(พัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง, Double Occupancy) 
 
รำคำผูโ้ดยสำรคนที ่3 / 4   
พักหอ้งแบบ Inside Stateroom ราคา 35,900 บาท ตอ่ทา่น 
พักหอ้งแบบมรีะเบยีงขึน้ไป ราคา 36,900 บาท ตอ่ทา่น 
 
รำคำเด็ก 
เด็กพักกบัผูใ้หญเ่ป็นผูโ้ดยสารคนที ่2 พักหอ้งแบบ inside stateroom ราคา 38,000 บาท ตอ่ทา่น 
เด็กพักกบัผูใ้หญเ่ป็นผูโ้ดยสารคนที ่3 หรอื 4 พกัหอ้งแบบ inside stateroom ราคา 35,900 บาท ตอ่ทา่น  
เด็กพักกบัผูใ้หญเ่ป็นผูโ้ดยสารคนที ่3 หรอื 4 พกัหอ้งแบบ มรีะเบยีง ราคา 36,900 บาท ตอ่ทา่น 
 
อพัเกรดเป็นหอ้ง: 
 Virtual Balcony Stateroom จา่ยเพิม่   2,300 บาท ตอ่ทา่น 
 Promenade View จา่ยเพิม่   2,600 บาท ตอ่ทา่น 
 Deluxe Ocean View (มรีะเบยีงสว่นตวั) จา่ยเพิม่   4,900 บาท ตอ่ทา่น 
 Superior Ocean View (มรีะเบยีงสว่นตัว) จา่ยเพิม่   6,700 บาท ตอ่ทา่น 
 Junior Suite (มบีตัเลอ่ร ์และระเบยีงสว่นตัว) จา่ยเพิม่   11,500 บาท ตอ่ทา่น 
 Grand Suite (มบีตัเลอ่ร ์และระเบยีงสว่นตัว) จา่ยเพิม่   15,200 บาท ตอ่ทา่น 
ราคา upgrade ใชส้ าหรับผูโ้ดยสารคนที ่1 และ 2 และใชส้ าหรับทัง้ผูใ้หญแ่ละเด็กทีเ่ป็นผูโ้ดน 
ผูโ้ดยสารคนที ่3 และ/หรอื 4 ไมต่อ้งช าระคา่ upgrade 
 
พกัเดีย่วจำ่ยเพิม่ดงันี ้Single Supplement 
 Inside Stateroom 13,000 บาท ตอ่หอ้ง 
 Virtual Balcony Stateroom    13,500 บาท ตอ่หอ้ง 
 Promenade View 14,000 บาท ตอ่หอ้ง 
 Deluxe Ocean View (มรีะเบยีงสว่นตวั) 16,000 บาท ตอ่หอ้ง 
 Superior Ocean View (มรีะเบยีงสว่นตัว) 18,000 บาท ตอ่หอ้ง 
 Junior Suite (มบีตัเลอ่ร ์และระเบยีงสว่นตัว) 23,000 บาท ตอ่หอ้ง 
 Grand Suite (มบีตัเลอ่ร ์และระเบยีงสว่นตัว) 26,500 บาท ตอ่หอ้ง 

 
คำ่บรกิำรรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลบั โดยการบนิไทย หรอืสงิคโปร ์แอรไ์ลนส ์ชัน้ประหยดั 
 ตั๋วเรอืส าราญ Voyager of the Seas ในเสน้ทางทีก่ าหนด 
 บรกิารหอ้งพักบนเรอื Voyager of the Seas หอ้งพกัตามแบบทีท่า่นเลอืกตลอดทรปิ 
 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเรอื Voyager of the Seas ตลอดระยะเวลาทีพ่กัอยูบ่นเรอื 

 ชมการแสดง รว่มกจิกรรม และความบนัเทงิตา่งๆ บนเรอืส าราญตามทีร่ะบใุนเอกสาร Cruise Compass® 
 ทปิใหพ้นักงานบนเรอื (Tips, Gratuities) 
 คา่รถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่บรกิารตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท 

 

คำ่บรกิำรไมร่วม 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่ (ถา้จ าเป็นตอ้งท า) 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีเ่กนิกวา่ระเบยีบทีส่ายการบนิก าหนด 
 อาหารในหอ้งอาหารพเิศษ Specialty Restaurants นอกเหนอืจากรายการ 
 เครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์กุประเภท ชา หรอืกาแฟชนดิพเิศษ และเครือ่งดืม่แบรนดเ์นมบรรจขุวดหรอืกระป๋อง 

 คา่อาหารบางมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี และอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 



 
 

   

เง ือ่นไขในกำรจอง 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันท าการนับจากวันทีไ่ดรั้บใบตอบรับการจองจากทางบรษัิท 
 สว่นทีเ่หลอืช าระภายในวันศกุรท์ี ่18 มนีาคม 2559 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 บรษัิทไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ ากรณียกเลกิการเดนิทางหลังจากทีช่ าระมดัจ าแลว้ 
 กรณีช าระครบจ านวนแลว้ ยกเลกิภายในวันจันทรท์ี ่15 กมุภาพันธ ์2559 บรษัิทจะคนืเงนิให ้50% ของจ านวนที่

ทา่นช าระ 

 กรณีช าระครบจ านวนแลว้ ยกเลกิหลังจันทรท์ี ่15 กมุภาพันธ ์2559 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
 การเปลีย่นแปลงชือ่หรอืตวัสะกด การเปลีย่นแปลงสลับหอ้งพัก หรอืการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง อาจท าได ้แตต่อ้ง 

เปลีย่นแปลงภายใน 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง และเป็นไปตามเงือ่นไขของเรอืส าราญและสายการบนิ 
 

 
 

ขอขอบคณุทีใ่หค้วามไวว้างใจ 
 
 


