
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง: วันที่ 27 – 30 พฤศจกิำยน 2558 



 

 

 
 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจกิำยน 58 
          กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –– MARINER OF THE SEAS        (D) 
 

05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบนิสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตู 3 แถว D เคำน์เตอร์

สำยกำรบนิไทยแอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ต้อนรับ และช่วยท่านเช็คอินสมัภาระ  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG403 พร้อมรับประทานอาหาร

บนเคร่ืองบิน ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง 15 นาที  
10.15 น. เดินทางถึง สนำมบนิชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพธีิ

การตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทาง โดยรถโค้ช
ปรับอากาศเข้าสู่ตวัเมือง ผ่านชมความสวยงามของเมือง
สิงคโปร์ ท่ีมีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และสะอาดสะอ้าน น าท่านชมเมืองสิงคโปร์ ซึง่ล้อมรอบ
ด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม
ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่เป็นจดุชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน 
สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปัน้คร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี
ทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น โรงละครเอสเพลนำท ซึง่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม
คล้ายหนามทเุรียน จากนัน้น าท่านชม OLD PARLIAMENT HOUSE ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภา
ของสิงคโปร์ ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศิลปะ, ดนตรี,การเต้นร า, การแสดงตลก และเก็บภาพความ 



 

 

ประทบัใจกบั ELEPHANT STATUE รูปปัน้ช้างส าริดเป็นของขวญัพระราชทานจากพระพทุธเจ้า
หลวง รัชกาลท่ี 5 แห่งสยาม ซึง่ได้มอบให้ในปีค.ศ. 1871 เพ่ือสร้างความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศ
สิงคโปร์เม่ือครัง้ท่ีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครัง้แรก น าท่านชม น า้พแุห่งความมัง่คัง่ 
FOUTAIN OF WEALTH แห่งเมืองสิงคโปร์ตัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึ ซันเทคซติี ้ ซันเทค มาจากค า
ในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนั
เทค สร้างขึน้โดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซึง่นบัเป็น
โครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีสดุของเมือง โดยคน
สิงคโปร์เช่ือว่าถ้าได้เดินรอบลานน า้พ ุ และได้สมัผสั
น า้จะพบโชคดีและ ร ่ารวยตลอดปี ชมเมืองสิงคโปร์ 
ซึง่ล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลา
ว่าการเมือง ชมถนอลิซาเบธวอล์ค ซึง่เป็นจดุชมวิว
ริมแม่น า้สิงคโปร์ จากนัน้น าท่านสู่ย่าน ไชน่ำทำวน์ 
โดยก่อตัง้ขึน้ราวปีค.ศ. 1821 ซึง่มีเรือจีนล าแรกเดิน
ทางเข้ามาท่ีสิงค์โปร์  และต่อมาได้มีการเปิด 
Chinatown อย่างเป็นทางการในปี 1828 จนถึง
ปัจจบุนั ไชน่าทาวน์เป็นอีกสถานท่ีหนึง่ในสิงค์โปร์ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด  ท่ีน่ีจะมีร้านค้าขาย
สินค้าประเภทต่าง ๆ วางขายอยู่ริมถนนสองข้างทาง  มีถนนอาหาร  และสถานท่ีส าคญั ๆ ทาง
ประวตัิศาสตร์อีกมากมายหลายแห่ง  

14.00 น. จากนัน้น าท่านสู่ Mariner Bay Cruise Center Singapore (MBCCS) ท่าเรือแห่งใหม่ท่ีพึง่เปิดตวัไป
เม่ือปี 2012 ท่ีผ่านมา เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวทางเรือส าราญโดยเฉพาะ จากนัน้นาท่านเช็คอินขึน้
เรือสาราญ MARINER OF THE SEAS เรือสาราญท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย สญัชาติอเมริกนัท่ีพร้อม
บริการในระดบัสากล และเม่ือขึน้มาบนเรือแล้ว (หากเวลาอ านวย) เจ้าหน้าท่ีจะพาคณะเดินทางทวัร์
ภายในเรือสาราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆบนเรือสาราญ และก่อนรับประทาน
อาหาร ให้ท่านเข้าร่วมการสาธิตเพื่อการโดยสารเรือด้วยความปลอดภยั 
(ก่อนเรือสาราญออกเดินทาง ทางเรือสาราญจะมีการซ้อมหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) โดยขอใหผู้โ้ดยสารทกุท่านมา
รายงานตวัยงัจุดทีก่าหนดไว ้โดยสงัเกตจุุดรวมพลของแต่ละท่านได ้ณ บริเวณแผ่นป้ายดา้นหลงัประตูหอ้งพกัของท่าน)  

 
ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ   

17.00 น.  เรือ MARINER OF THE SEAS ออกจากท่าเรือ Mariner Bay Cruise Center Singapore มุ่งหน้า
สู่ เมืองท่ำพอร์ทกลัง ประเทศมำเลเซีย 



 

 

หลงัรับประทานอาหารค ่า อิสระพกัผ่อนในห้องพกัส่วนตวั และท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง
กิจกรรมต่างๆภายในเรือส าราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
บนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญหรู
ตามอธัยาศยั กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 

 ชมฟรีการแสดงโชว์ แสง สี เสียง เต็มรูปแบบสไตล์บอร์ดเวย์ทกุคืนท่ีห้องเธียเตอร์ 
 ชมฟรีไอซ์สเก็ตโชว์ท่ีห้อง Studio B 
 บาร์และเลาจ์นหลากหลายธีมถึง 15 แห่ง 
 เส่ียงโชคไปกบัคาสิโน รอยลับนเรือส าราญ 
 ร้านค้าปลอดภาษีแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนม, จิลเวลร่ี, น า้หอม, เสือ้ผ้า  

และสินค้าท่ีระลกึจากช้อปสินค้าแบรนด์เนม 

 

วันเสำร์ที่ 28 พฤศจกิำยน 58 
          เมืองท่ำพอร์ทกลัง ประเทศมำเลเซีย                      (B / L / D) 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ 
08.00 น.  เรือส าราญเทียบท่า ณ เมืองท่ำพอร์ทกลัง ประเทศมาเลเซีย 



 

 

น าท่านนั่งรถโค้ชสู่  นครกัวลำลัมเปอร์ จากนัน้พาท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุง
กวัลาลมัเปอร์ ซึง่เป็นเมืองท่ีตัง้ขึน้ท่ีบริเวณท่ีแม่น า้ 2 สายตดักนั น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปกบั ตึก
แฝดปิโตรนัส (Petronas Twin Towers) ตึกแฝดท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกสูงถึง 452 เมตร สร้างโดยบริษัทปิโตรเลียม
เนชั่นแนลแบร์ฮาด หรือปิโตรนาสบริษัทผู้ ผลิตและ
จ าหน่ายน า้มันของมาเลเซีย ผ่านชมและถ่ายรูปกับ 
หอคอยโทรคมนาคม K.L.TOWER จากนัน้น าท่านผ่าน
ชมจดุก าเนิดของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ณ จดุท่ีแม่น า้ 2 สาย
ตดักนั น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปกบั จตุรัสเมอร์เดกำ 
(Merdeka Square) สถานท่ีส าคญัในประวตัิศาสตร์ เป็นสถานท่ีจดัพิธีคืนเอกราชให้แก่มาเลเซีย มี
จุดเด่นเป็นเสาธงขนาดใหญ่สูงถึง 100 เมตร และเต็มไปด้วยอาคารในยุคอาณานิคมและ
สถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ อาทิ เช่น ตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคาร
ใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานท่ีราชการของอังกฤษ น าท่าน
ชม มัสยสิจำเม็ก (Masjid Jamek) เป็นมสัยิดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ
ในกวัลาลมัเปอร์ สร้างขึน้ในปีพ.ศ. 2450 โดยสลุต่านแห่งรัฐ
เพ่ือเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม จากนัน้น าท่านชม
ด้านนอกพระรำชวังแห่งชำติ (Istana Negara Sultan ‘s 

Palace) ท่ีใช้งบประมาณในการสร้างถึง 8,770 ล้านบาท 
ซึ่งตัง้อยู่บนยอดเขาชานกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยพระราชวัง
แห่งนีจ้ะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเช่ือมกบัทางหลวงไปยงั
ตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง   ระหว่างทางนาท่านเข้าเลือกซือ้ ช็อคโกแลต ท่ี
โรงงานผลิตเอง จาหน่ายเองในราคากนัเอง ให้ท่านเลือกซือ้เป็นของฝาก  

 
 
13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

จากนัน้น าท่านชม ถ ำ้บำตู (Batu Cave) อยู่ทางเหนือของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ศาสนสถานในศาสนา
ฮินดูเป็นถ า้ขนาดใหญ่จ านวนหลายถ า้เช่ือมต่อกันยาวถึง 400 เมตร บางแห่งมีผนังถ า้สูงถึง 100 
เมตร สร้างขึน้เป็นวดัในศาสนาฮินดเูพ่ืออทุิศถวายแด่พระขนัธกมุาร เทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินด ูซึง่
พระขนัธกมุารนัน้เป็นพระโอรสของพระอิศวรและพระอมุา  และเป็นพ่ีชายของพระพิฆเนศ ด้านหน้า
ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ า้บาตนูัน้ ข้างบนจะมีรูปปัน้ของพระขนัธกมุารสงูถึง 42.7 เมตร ยืนเด่นเป็น



 

 

สง่าเป็นท่ีน่าประทับใจแก่ผู้ มาเยือน สร้างเสร็จเม่ือปี พ .ศ. 2549 และนอกจากจะเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวแล้วยงัเป็นวดัและสถานท่ีประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดอีูกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง
เทศกาลประจ าปีไทปซูมั จะมีผู้คนมาท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก 

15.00 น.  ได้เวลำนำท่ำนเดนิทำงกลับมำยังท่ำเรือพอร์ทกลัง เพื่อขึน้เรือสำรำญ Mariner of the Seas  
17.00 น.  เรือ MARINER OF THE SEAS ออกจากท่าเรือ เมืองท่ำพอร์ทกลัง ประเทศมำเลเซีย มุ่งหน้าสู่

ประเทศสิงคโปร์  
ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ  

ทกุวนัหลงัมือ้อาหารท่านจะได้ชมการแสดงตามรายการของทางเรือ หรือสนกุสนานกบัการเส่ียงโชค
ในคาสิโน ดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย 

 
วันอำทติย์ที่ 29 พฤศจกิำยน 58 
          ล่องน่ำนน ำ้สำกล Cruising at Sea                       (B / L / D) 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
หลงัรับประทานอาหารอิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน
อาหาร หรือนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่า
จะเป็นช้อปปิง้ท่ีร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ เช่น 
PUBLIC ROOM  : บาร์และเลาจน์ ห้องสมดุ ห้องอินเตอร์เนต 
ENTERTAINMENT  : ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม 
SPORT & ACTIVITIES: สระว่ายน า้ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
SPA & WELLNESS  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี ้ซาลอน โยคะ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 

12.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

อิสระให้ท่านพกัผ่อนบนเรือส าราญตามอธัยาศยั 

จากนัน้เตรียมตวัรับประทานอาหารค ่าบนเรือสาราญ ในห้องอาหาร Main Dining ท่ีทางเรือจดัไว้ให้
เป็นพเิศษสาหรับทกุท่าน เรียกว่า CAPTAIN NIGHT – GALA DINNER 

18.00 น.  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (FINE DINING รอบ 18.00 น.)  
หลงัรับประทานอาหารค ่าเสร็จ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆท่ี
ทางเรือสาราญนาเสนอไว้ให้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบ
เคร่ืองด่ืมสดุโปรด ณ บาร์หรือเลาจ์นต่างๆบนเรือ เส่ียงโชคภายในคาสิโนบนเรือ  



 

 

(คืนนีท้่านจะได้รับแถบสีติดกระเป๋าท่ีทางเรือสาราญจดัไว้ให้ ขอให้ท่านน าแถบกระเป๋าสีนีค้ล้องไว้กับกระเป๋า
เดินทางท่ีท่านมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าท่ีของเรือสาราญนาออกจากเรือ จากนัน้นากระเป๋าเดินทางของท่าน
วางไว้ด้านหน้าห้องบริเวณทางเดินก่อนเวลา 21:00 น. โดยเจ้าหน้าท่ีเรือสาราญจะทยอยนากระเป๋าเดินทางของ
ท่านไปเก็บและเตรียมนาออกจากเรือสาราญในวนัรุ่งขึน้ และวนัเดียวกนันีท้่านจะได้รับใบแจ้งคา่ใช้จ่ายตา่งๆท่ี
อาจเกิดขึน้บนเรือสาราญ ขอให้ทา่นชาระคา่ใช้จา่ยของทา่นให้เรียบร้อยภายในคา่คืนนี)้ 

 
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจกิำยน 58 
          สิงค์โปร์ – Universal Studio – มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ – สุวรรณภูม ิ         (B / L / D) 
 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
จากนัน้เตรียมตวัเพ่ือการเช็คเอาท์ลงจากเรือส าราญ 

08.00 น. เรือส าราญ Mariner of the Seas จอดเทียบท่ีท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore  
 น าท่านเช็คเอ้าท์ออกจากเรือ โดยทางเรือส าราญจะเรียกผู้ โดยสารออกจากเรือตามลาดบัของแถบ

กระเป๋าสีท่ีท่านได้รับ  
 
 
 

 
 
 
จากนัน้น าท่านเย่ียมชม “มำรีน่ำ เบย์ แซนด์” คาสิโนรีสอร์ท สุดหรูใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็น
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีโดดเด่นท่ีสดุ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง และสวนลอยฟ้า โดยมีนยัด้านฮ
วงจุ้ยในการพาสิงคโปร์ผ่านคล่ืนลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี มารีน่า เบย์ แซนด์ ประกอบไปด้วย
ห้องพกัและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ THE SANDS SKY PARK ตัง้อยู่ชัน้ท่ี 
57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่ำขึน้ 20 เหรียญสิงคโปร์ ประมำณ 540 บำท) เป็นสถาปัตยกรรม 
รูปร่างคล้ายเรือตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนีถื้อว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
โลก มีพืน้ท่ีกว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสงู200 ม. บนสวนได้รับ
การตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดบัอีก 650 ต้น มีร้านอาหารท่ีหรูหรา 
รวมถึง THE SKY on 57 และยงัมี “มำรีน่ำ เบย์ แซนด์ส คำสิโน” ท่ีตัง้อยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า
หรูหราฝ่ังตรงข้ามกบัตวัโรงแรม  

 



 

 

11.00 น. จากนัน้นาคณะเดินทางเข้าสู่ Universal Studio Singapore โลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนกุ 
ให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินกบักิจกรรมและเคร่ืองเล่นประเภทต่างๆ สวนสนกุแห่งนี ้แบ่งออกเป็น
ทัง้หมด 7 โซน ท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนั (เล่นก่ีรอบก็ได้ตามใจชอบ)  
1) Battlestar Galactica เคร่ืองเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบรุุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอนา่  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัว์ตา่งๆ เสมือนทา่นกาลงั  
อยูใ่นภาพยนตร์เร่ือง Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแหง่มมัม่ี  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง  
สี เสียง จริง ทา่นจะตื่นเต้นประทบัใจไมรู้่ลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดนิแดนไดโนเสาร์, เหลา่สตัว์โลกล้านปี  
7) Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม ศนูย์รวมแห่งความบนัเทิง
ของจกัรวาลอยา่งแท้จริง 

 
 

 
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวันในสวนสนุก (แจกคูปองอำหำรส ำหรับคณะ) 

16.30 น. น าท่านเดินทางออกจากสวนสนกุเพ่ือไปรับประทานอาหารค ่า 
17.00 น.  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
18.00 น. น าท่านเข้าสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงค์โปร์ 
21.00 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ โดยสารการบินไทยแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG410 ใช้เวลา

เดินทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที  
23.20 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจ 

 

*************************** 
รำยกำรท่องเที่ยวนีอ้ำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม  

ทัง้นีถ้ือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 
 
 



 

 

ประเภทของห้องพัก 

 
 
 
 



 

 

อัตรำค่ำบริกำร 
ห้องไม่มีหน้ำต่ำงและระเบีบง – INSIDE  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ  49,900  บำท 
ห้องมีหน้ำต่ำง – WINDOW  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ    52,900  บำท 
ห้องมีระเบียง – BALCONY  ผู้ใหญ่ ท่ำนละ    55,900  บำท 
เดก็อำยุไม่เกนิ 12 ปี ท่ำนละ (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำนแรก)  43,900 บำท 
เดก็หรือผู้ใหญ่อำยุ 12 ขึน้ไป ท่ำนละ (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำนแรก) 45,900 บำท 
พักเดี่ยวห้องจ่ายเพิม่ INSIDE 20,000 บาท  //  WINDOW 25,000 บาท  //  BALCONY 30,000 บาท   
***อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวต้องเดนิทำง 20 ท่ำนขึน้ไป หำกไม่ถงึตำมจ ำนวนอำจจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม*** 
 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัโดยสำยกำรบนิไทยแอร์เวย์ (ตัว๋โปรโมชัน่ // ตัว๋กรุ๊ปชัน้ประหยดั) ตามท่ีระบุ  
 ค่าเรือส าราญ MARINER OF THE SEAS ห้องพกัแบบ INSIDE CABIN / WINDOW CABIN / BALCONY CABIN  

3 คืน พร้อมอาหารทกุมือ้, กิจกรรม และความบนัเทิงต่างๆ บนเรือส าราญ (มีบางกิจกรรมท่ีท่านจะต้องเสียเงิน
เพิม่เติม เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, สปา และซาลอน เป็นต้น) 

 ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบตุามรายการ 

 ค่าบตัรเข้าชม Universal Studio Singapore และคปูองอาหารกลางวนั 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง (บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์)  

 ค่าภาษีท่าเรือ และภาษีน า้มนัสายการบิน  

 เจ้าหน้าท่ี (หวัหน้าทวัร์คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่ำ Port Charge ทกุที่ 80 USD / ท่ำน  

 ค่ำ Taxes & Fees และ Gratuities บนเรือ 98 USD / ท่ำน  

 ทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น และ ทปิหวัหน้ำทวัร์  
 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆ (เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ระบใุนรายการ)  

 ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 %              
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 

 ค่าภาษีเชือ้เพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติม (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขและข้อก ำหนดอื่นๆ  
 อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภยั ค่าธรรมเนียมน า้มัน 
หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีคณะจะเดินทาง  

 หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ
ทัง้หมด  

 หากท่านถกูปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางตอ่ไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่น ๆ 
รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว้ แต่ทางตวัแทนบริษัท
ฯ จะท าหน้าท่ีประสานงาน และจะท าการติดตอ่ช่วยเหลือท่านเป็นระยะ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ  
หรือคนต่างด้าวท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย แตจ่ะท าหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจ
คนเข้าเมือง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ช้าของสาย
การบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีต่าง ๆ  ท่ีเกิดเหนือ
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสญู
หายของ สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แตจ่ะไม่รับผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

 ในระหว่างการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนคา่บริการได้  

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้  

 ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแต่
ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้ 
ท่านจะขอคืนคา่บริการไม่ได้  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะ
ยดึถือและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นส าคญั 

 
หนังสือเดนิทำง (PASSPORT) จะต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำง 
 


