
http://www.thaicruiseholiday.com/ หนา้ 1 
 

 

 
 
โปรแกรม  :  กรุงเทพฯ- สิงคโปร์ – ปีนงั - กรุงเทพฯ   4 วนั 3 คืน 
จุดเด่นของทวัร์         : ออกในนามกลาง " CRUISE EXPRESS "  เดินทางวนัท่ี 5-8 ธนัวาคม 2559  รวมตัว๋เคร่ืองแลว้ เร่ิมตน้ท่ี

กรุงเทพฯ  รวมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ    มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทย  รถรับส่งภาษีท่าเรือ ค่า Gantuity  
(ทิปบริการพนกังานเรือ) ค่ารถรับส่งน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

เมนูพเิศษ                  : ขา้วมนัไก่  Boon Tong Kee / ซุปกระดูกหมูตุ๋นบกักุ๊ดเต๋ 
จุดจอด                      :  เกาะปีนงั (มาเลเซีย) 
โรงแรม                     : พกับนเรือ 3  คืน ( หอ้งละ 2 ท่าน ) 
วนัทีเ่ดนิทาง             : 5-8 ธนัวาคม 2559   
 

ก าหนดวนัเดนิทาง  

วนัที ่
อตัราค่าบริการ 

แบบไม่มหีน้าต่าง 
แบบมหีน้าต่าง 
เพอร์มานาร์ท 

ห้องมหีน้าต่าง 
ววิทะเล 

5-8 DEC 59 - 38,999 - 39,999 - 
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สัมผสัการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมรีะดับ 
 โดยทมีงานทวัร์เรือมอือาชีพ น าท่านท่องเทีย่วในสิงคโปร์  

สัมผสัอาหารขึน้ช่ือ สัมผัสเมอืงปีนัง ยามเยน็ 
 ให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือส าราญระดับ 5 ดาว ในราคาทีท่่านเอือ้มถึง                 

       **  บนเรือ Mariner of the seas 3 คนื ** 
                                                                   โดยสายการบิน Lion Air 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  5-8 ธันวาคม 2559 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์– ท่าเรือ Marina Center – ลงเรือ   Mariner of the sea 

06.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมอืง  พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก พร้อมจดัเก็บสัมภาระ  เช็คอินการ

เดินทาง 

08.15 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Thai Lion Air เทีย่วบินทีS่L100 

 เนื่องจากเป็นสายการบิน Low Cost จงึอาจมกีารปรับเปลี่ยนสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง Cruise Express อาจ

เปลีย่นสายการบินที่สามารถท าโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ โดยที่ทางทีมงานจะเลือกสายการบินที่ใกล้เคียง

กนัมากทีสุ่ดเพือ่ความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 

11.20 น. เดนิทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ขา้วมนัไก่ Boon Tong Kee 
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 น าท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center สู่ เรือส าราญ  Mariner of the seas  ผลงานวิศวกรรมช้ัน

เลิศของสายเดินเรือ    โดยเรือมีขนาด 138,000 ตัน รองรับนักล่องเรือส าราญได้ 3,114 คน มีห้องอาหาร Sushi 

Restaurant และห้องอาหารให้เลือกอีกมากมาย และยังเป็นที่รวมกิจกรรมหลายอย่างไว้ในที่เดียว ด้วยลานไอซ์สเก็ต 

ถนนใจกลางเรือ Royal Promenade ฝึกปีนหน้าฝาจ าลอง ทีจ่ะท าให้ท่านร่วมสนุกกบักจิกรรมอย่างไม่รู้เบื่อ 

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือ  

 จากนั้นเชิญท่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ชมโชว์ หรือท่านจะร่วมสนุกกบัการเส่ียงโชค 

 เรือออกเดนิทางสู่น่านน า้สากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย                    

 ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามประเภทห้องทีท่่านเลอืก 

 

วนัทีส่าม เกาะปีนัง   ประเทศมาเลเชีย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ   

จากนั้นให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัยบนเรือ  ท่านจะได้พบกบัความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ   การออกก าลัง

กายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun  dance  จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ   จากนั้น

ให้ทุกท่านสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ ให้ท่านร่วมกจิกรรมอย่างมากมาย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ  

16.00 น. เรือส าราญเทยีบท่า ณ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย  

 ท่านสามารถลงท่องเท่ียว ท่ี เกาะปีนงัไดต้ามอธัยาศยั ไม่รวมในค่าทวัร์  

    ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน  

     รัฐปีนัง (Penang)  เป็นรัฐท่ีมีสมญาวา่ “ไข่มุกตะวันออก” (Pearl of the Orient) อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ

คาบสมุทรมลาย ู   ปีนงัประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นเกาะ มีพ้ืนท่ีประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร และส่วนท่ีเป็นแผ่นดินใหญ่ 

760 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 2 ส่วนคัน่ดว้ยช่องแคบท่ีมีความกวา้ง 3 กิโลเมตร ระหว่างท่าเรือเฟอร์ร่ีเมืองจอร์จทาวน์บน

เกาะกบัท่าเรือบตัเตอร์เวิร์ธ  บนฝ่ังแผ่นดินใหญ่ ก่อนหนา้น้ีการสัญจรระหวา่งสองฟากฝ่ังตอ้งอาศยัเรือขา้มฟาก   แต่

ปัจจุบนัสะดวกสบายยิ่งข้ึน เม่ือรัฐบาลมาเลเซียไดส้ร้างสะพาน   Penang Bridge   ยาว7 กิโลเมตร เช่ือมสองแผ่นดิน 

และไดช่ื้อว่าเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น ห้างสรรพสินค้า 

Gurney plaza    ตลาดโต้รุ่งปีนัง 

  22.00 น.       ไดเ้วลาอนัสมควร เชิญท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเพ่ือข้ึนเรือ 

เน่ืองจากเรือมีรอบอาหาร เวลาเร่ิมตน้  18.00 น.-20.00 น.โดยประมาณ ห่างท่านกลบัจากการท่องเท่ียวไม่ทนั ทางเรือ

ขอสงวนสิทธ์ิวา่ท่านสละสิทธ์ิในการรับประทานอาหารในเม้ือนั้นๆ   ไม่สามารถเรียกช าระเงินคืนได ้และ ทางเรือจะ

ไม่รับผิดชอบในกรณีท่านข้ึนเรือไม่ทนั เน่ืองจาก 

                      เรือมีตารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออกท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได ้แมมี้เหตุสุดวสิยัทุกกรณี 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

                     จากนั้นเชิญท่านอสิระพกัผ่อน ร่วมกจิกรรมต่างๆ ชมโชว์หรือท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
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23.30 น. รับประทานอาหารมือ้ดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

23.59 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ น่านน ้าสากล อิสระชมการแสดง หรือพักผ่อนตาม

อธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ ห้องพกัตามทีท่่านเลอืก 

  

วนัทีส่าม    น่านน า้สากล – กาล่าดนิเนอร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ   

       จากนั้นให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัยบนเรือ     ท่านจะได้พบกบัความบันเทงิทีห่ลากหลายรูปแบบ อาท ิ  การออก

ก าลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun  dance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ ด้วยลานไอซ์สเก็ต ถนนใจกลางเรือ Royal 

Promenade ฝึกปีนหน้าฝาจ าลอง และล่าสุดด้วยกิจกรรมเซิฟบอร์ดที่คุณจะไม่มีวันจมน ้า Surf Simulator หรือที่เรา

เรียกว่า FlowRider® เป็นต้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

บ่าย   ชมโชว์ สเกต็น า้แข็ง  (ตามตารางการแสดงโชว์ที่ระบุไว้ในรายการเนวิเกเตอร์)   หรือให้ท่านช็อปป้ิงกับร้านดิวตีฟ้รี ที่

จะมโีปรโมช่ัน ให้ท่านช็อปป้ิงกระหน ่าอย่างสะใจ หรือจะไปร่วมกจิกรรมต่างๆทีม่ใีห้ท่านเลือก ที่จะเข้าร่วมสนุก ได้อีก

หลายรายการ 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

หากนั้นใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัและให้ทุกท่านไดเ้ตรียมตวัส าหรับกาล่าดินเนอร์ ผูช้ายใส่ชุดสูทและผูห้ญิงใส่

ชุดราตรี 

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ (กาล่าดนิเนอร์) 

 จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่น  ชมโชวร่์วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รับประทานอาหารมือ้ดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

23.59 น. เรือออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศสิงคโปร์ พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามทีท่่านเลอืก 

 

วนัทีส่ี่   สิงคโปร์ –เมอร์ไลอ้อน -หมู่ตกึซันเทคซิตี ้ซันเทค - ช็อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ  

ใหท่้าน พกัผอ่นอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator) 

09.00 น. เรือเทยีบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ผา่นพิธีการต่างๆรับสมัภาระ 

 จากนั้น น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์    โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้า

ออก ทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์    ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์     น าท่านแวะชม น ้ าพุ

แห่งความมัง่คัง่    Fountain of wealth    แห่งเมืองสิงคโปร์    ตั้งอยูท่่ามกลาง หมู่ตึกซันเทคซิตี ้ซันเทค    มาจากค าใน
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ภาษาจีน แปลวา่ความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซนัเทคสร้างข้ึนโดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง    ซ่ึงนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาด

ใหญ่ท่ีสุดของเมือง     โดยคนสิงคโปร์เช่ือวา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน ้ าพแุละไดส้มัผสัน ้ าจะพบโชคดีและร ่ ารวยตลอดปี 

 น าท่าน ช็อปป้ิงร้านสินค้าปลอดภาษี    ใหท่้านเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก น ้ าหอม นาฬิกา ในราคาพิเศษสุดๆ 

เทีย่ง    รับประทานอาหาร บักกุ๊ดเต๋ ร้าน Song-Fa 

บ่าย  น าท่านช็อปป้ิงย่าน ถนนออร์ชาร์ด สินคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตามห้างสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยู่

บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรก    เพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกล าจะตอ้งมาผ่านท่ี    ท่าเรือของสิงคโปร์น้ี

เสมอ   ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก   เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมาย

ตั้งอยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย 

18.30 น. เดนิทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอนิท์สัมภาระโดยเจ้าหน้าทีส่ายการบิน THAI LION AIR 

 อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ สนามบิน  

20.30 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่วบินที ่SL 105 

21.30 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบิน ดอนเมอืง โดยสวสัดิ์ภาพ พร้อมความประทบัใจ 

เนื่องจากเป็นสายการบิน Low Cost    จงึอาจมกีารปรับเปลีย่นสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง Cruise Express อาจ

เปลีย่นสายการบินที่สามารถท าโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ โดยที่ทางทีมงานจะเลือกสายการบินที่ใกล้เคียง

กนัมากทีสุ่ดเพือ่ความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น  

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทาง 

ในกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธการขึน้โดยเจ้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัที ่
อตัราค่าบริการ 

แบบไม่มหีน้าต่าง 
แบบมหีน้าต่าง 
เพอร์มานาร์ท 

ห้องมหีน้าต่าง 
ววิทะเล 

5-8 DEC 59 - 38,999 - 39,999 - 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน Thai Lion Air  
2. ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง)  
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ  
5.  รวมค่าภาษีท่าเรือ ต่างๆของเรือ 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการ

ตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
8.  ส าหรับลูกค้า 10 ท่านขึน้ไป ม ีเอสคอร์ต ดูแลตลอดการเดนิทาง   ในกรณีลูกค้าเดนิทาง ตั้งแต่ 10-15 ท่าน จะมไีกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอย

ให้บริการในประเทศสิงคโปร์ – มาเลเซีย 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
หมายเหตุ : ส าคญัมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภเ์กิน 18 

สปัดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารให้กบัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตาม
เง่ือนไขดงักล่าว  

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้ 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 
1. มดัจ าท่านละ 15,000 บาท พร้อมสลิปการโอนเงินและหนา้หนงัสือเดินทาง  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน เงินมดัจ า ทั้งหมดในทุกกรณี  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 


