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สัมผสัการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมรีะดับ 
โดยทมีงานทวัร์เรือมืออาชีพ น าท่านท่องเทีย่วในสิงคโปร์ 

สัมผสัอาหารขึน้ช่ือ ข้าวมันไก่ และ บะกเุต๋ อสิระเทีย่วเมืองมรดกปีนัง 
ให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือส าราญระดับ 5 ดาว ในราคาทีท่่านเอือ้มถึง 

***  บนเรือ Ovation of the Seas  4 คืน *** 
                                                            โดยสายการบิน   Air Asia 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง :  10-14 เมษายน 2560 *** กรุณาตดัสินใจซ้ือก่อน คณะเดนิทาง 15 วนั *** 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์– ท่าเรือ Marina Center –   ลงเรือ Ovation  of the Seas   

05.จ0 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง  พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก พร้อมจดัเก็บสัมภาระเช็คอินการ

เดินทาง 

07.05 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน  Air Asia  เทีย่วบินที ่FD 359  

10.25 น. เดนิทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ขา้วมนัไก่ Boon Tong Kee 

 น าท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center จากนั้นน าท่านเช็คอิน ขึ้นเรือส าราญ Ovation  of the 

Seas  เรือสาราญที่ทันสมัยที่สุดในโลกสัญชาติอเมริกันที่เพิ่งเปิดตัวเม่ือปลายปี2014 และเม่ือขึน้มาบนเรือแล้ว (หาก

เวลาอ านวย) เจ้าหน้าที่จะพาคณะเดินทางทัวร์ภายในเรือส าราญเพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆบนเรือ 

เช่นส่วนรับประทานอาหาร บันเทิง บริการและสันทนาการต่างๆ ซ่ึงได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา เพียบพร้อมไปด้วย
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ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน  ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณี

ฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึงเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากล โดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพล

ตามทีก่ าหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่าน  

18.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ชมโชว์หรือท่านจะร่วมสนุกกับการเส่ียงโชค ให้ท่านพักผ่อนตาม

อธัยาศัย 

***** เรือออกเดนิทางสู่น่านน า้สากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ***** 

                             ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามประเภทห้องทีท่่านเลือก 

 

วนัทีส่อง   น่านน า้สากล – กปัตนัไนท์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

 

วันนี้เรือส ำรำญจะเดนิทำงล่องไปตำมชอ่งแคบมะละกำ พกัผอ่นตำมอัธยำศัยในมุมโปรด เพลิดเพลินและ
สนกุสนำนกับกิจกรรมต่ำงๆ บนเรือที่เปิดใหบ้ริกำร และทำงเรอืส ำรำญมีอำหำรไว้บริกำรท่ำนทุกมือ้ และ
อำหำรว่ำงตลอดทั้งวัน อสิระใหท้่ำนพกัผอ่นบนเรือส ำรำญตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถ หรือท ำกจิกรรมที่มี
ภำยในเรือส ำรำญมำกมำยได้ตำมใจชอบ เลอืกช้อปปิ้งที่ร้ำนขำยสินค้ำปลอดภำษบีนเรือ (Duty Free)
กำรเลือกนั่งเล่นในมุมโปรด  
ไม่ว่ำจะเป็น คลบั เลำจน์  และสว่นสันทนำกำรอืน่ ๆ อีกมำกมำย กิจกรรมควำมบันเทิงอนัหลำกหลำยที่
ท่ำนสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น 
PUBLIC ROOM  : บำร์และเลำจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
ENTERTAINMENT  : ชมโชว์พิเศษที่ทำงเรือมีจัดแสดง คำสิโน ดิสโกเ้ธค ห้องเล่นเกม 
SPORT & ACTIVITIES: สระว่ำยน้ ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต ปีนหน้ำผำจะลอง เซิฟบอร์ด 
SPA & WELLNESS  : ห้องสปำ หอ้งสตรีม บิวตี้ซำลอน โยคะ และอื่น ๆ อีกมำกมำย 

 
 
 
 
 
 

อิสระให้ท่ำนพักผ่อนบนเรือส ำรำญกับกิจกรรมไฮไลท์บนเรือตำมอัธยำศัย 
หลังรับประทำนอำหำรค่ ำเสร็จ ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่ำงๆที่ทำงเรือส ำรำญ 
น ำเสนอไว้ให้ อำทิ ชมกำรแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื่องด่ืมสุดโปรด ณ บำร์ 
หรือเลำจ์นต่ำงๆบนเรือ เสี่ยงโชคภำยในคำสิโนบนเรือ  
คืนนีเ้ปน็คนื Captain Welcome Night เปน็กำรเลี้ยงรับรองแบบสำกลโดยมีกปัตนัและเจ้ำหน้ำที่ชัน้สูง
ของเรอืส ำรำญเป็นเจ้ำภำพ โดยจะมีกำรแสดงบริเวณ Promenade ที่ชัน้ 5 และเครื่องดื่มไว้บริกำร
ผู้โดยสำรทุกท่ำน  
 บรกิำรอำหำรทกุมือ้ ณ หอ้งอำหำรของเรอืส ำรำญ 
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วนัทีส่าม เกาะปีนัง  ประเทศมาเลเชีย 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื   

จากน ัน้ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั บนเรอืทา่นจะไดพ้บกบัความบนัเทงิทีห่ลากหลาย

รูปแบบ อาทเิชน่ การออกก าลงักายรบัอรุณในตอนเชา้หรอื Sundance, จอ๊กกิง้บนดาดฟ้า

ของเรอื จากน ัน้ใหท้กุทา่น สนกุสนาน กบักจิกรรม บนเรอื ใหท้า่นรว่มกจิกรรมอยา่งมากมาย  

08.00 น. เรอืส าราญเทยีบทา่ ณ เกาะปีนงั ประเทศมาเลเซยี  

* ทา่นสามารถลงทอ่งเทีย่ว ที ่เกาะปีนัง  รวมในคา่ทัวร ์** 

** ส าหรับทา่นทีไ่มล่งจากเรอื เชญิทา่นสนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจัดเตรยีมไวบ้รกิารทา่น 

*** 

ปีนงั (Penang) รัฐทีม่สีมญาวา่ “ไขม่กุตะวนัออก” (Pearl of the Orient) อยูท่างทศิตะวันตกเฉยีง

เหนือของคาบสมุทรมลายู ปีนังประกอบดว้ยส่วนทีเ่ป็นเกาะ มพีืน้ทีป่ระมาณ 285 ตารางกโิลเมตร 

และส่วนที่เป็นแผ่นดนิใหญ่ 760 ตารางกโิลเมตร ทัง้ 2 ส่วนคั่นดว้ยช่องแคบที่มีความกวา้ง 3 

กโิลเมตร ระหว่างท่าเรอืเฟอรร์เีมอืงจอรจ์ทาวน์บนเกาะ กับท่าเรือบัตเตอรเ์วริธ์บนฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ 

ก่อนหนา้นี้การสัญจรระหว่างสองฟากฝ่ังตอ้งอาศัยเรอืขา้มฟากแต่ปัจจุบันสะดวกสบายยิง่ขึน้ เมือ่

รัฐบาลมาเลเซยีสรา้งสะพาน Penang Bridge ยาว7 กโิลเมตร เชือ่มสองแผ่นดนิ และไดช้ือ่ว่าเป็น

สะพานทีย่าวทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ าชม 

-  วดัไทย , วดัพมา่ 

-  ถนน Art Street  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี   

                      - หา้งสรรพสนิคา้เกอรน์ี ่

16.00 น.      ไดเ้วลาอนัสมควร เชญิทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืเพือ่ขึน้เรอื 

                    ***เนือ่งจากเรอืมรีอบอาหาร เวลาเริม่ตน้  11.00 น.-13.00 น.โดยประมาณ หา่งทา่นกลับจากการ 

                     ทอ่งเทีย่วไมท่ัน ทางเรอืขอสงวนสทิธิว์า่ทา่น สละสทิธิใ์นการรับประทานอาหารในเมือ้นัน้ๆไม ่

                     สามารถเรยีกช าระเงนิคนืได ้และ ทางเรอืจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทา่นขึน้เรอืไมท่ัน เนือ่งจาก 

                     เรอืมตีารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออกทา่เรอืจงึไมส่ามารถรอทา่นได ้แมม้เีหตสุดุวสิยัทกุกรณี*** 

** ส าหรับทา่นทีไ่มล่งจากเรอื เชญิทา่นสนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจัดเตรยีมไวบ้รกิารทา่น 

***  

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอื 

                    จากน ัน้เชญิทา่นอสิระพกัผอ่น รว่มกจิกรรมตา่งๆ ชมโชวร ์หรอืทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รบัประทานอาหารมือ้ดกึ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

23.59 น. เรอืออกเดนิทางกลบัสู ่นา่นน า้สากล อสิระชมการแสดง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั พกับนเรือ ห้องพกัตามทีท่่านเลือก 

 

 

วนัทีส่ี่    น่านน า้สากล  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

 วันนี้เรือส ำรำญจะเดนิทำงล่องไปตำมช่องแคบมะละกำ พักผอ่นตำมอัธยำศัยในมุมโปรด เพลิดเพลิน
และสนกุสนำนกับกิจกรรมต่ำงๆ บนเรือที่เปิดใหบ้ริกำร และทำงเรือส ำรำญมีอำหำรไว้บริกำรท่ำนทุกมือ้ 
และอำหำรว่ำงตลอดทั้งวัน วันนี้ท่ำนจะได้พักผ่อนอสิระตำมอธัยำศัยบนเรือส ำรำญอกี 1 วันก่อนจะบก
มือลำเรือส ำรำญทีท่ันสมัยที่สุดล ำนี้  
ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร หรือนั่งเล่นในคลับ เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำยที่มีทำงเรือส ำรำญ 
มีให้บริกำรไม่ว่ำจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้ำนขำยสินค้ำปลอดภำษีบนเรือ, สนุกกับเครื่องเล่นดิ่งผสุธำจ ำลอง  
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Skydiving Experience – RIPCORD BY IFLY, เครื่องเล่น FLOW RIDER Surf Simulator ลำนรถบั๊มพ์ 

สนำมบำสเกตบอล สนำมฟุตบอล และยังเปิดสอนกำยกรรมเหิรเวหำ และส่วนสันทนำกำรอื่น ๆ อีกมำกมำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.0                                      บริกำรอำหำรทุกมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 
วันนี้ที่มื้อค่ ำ ในห้องอำหำร Main Dining ทำงเรือจัดควำมสนุกสนำนไว้เป็นพิเศษสำหรับทุกท่ำน  
เป็น Farewell Dinner โดยพนักงำนในห้องอำหำรจะร่วมกันแสดงและร้องเพลงเป็นกำรขอบคุณและอ ำลำทุกท่ำน 
หลังรับประทำนอำหำรค่ ำเสร็จ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่ำงๆ บนเรืออำทิ  
ชมกำรแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ เสี่ยงโชคในคำสิโน เป็นต้น  
คืนนี้ท่ำนจะได้รับแถบสีติดกระเป๋ำที่ทำงเรือสำรำญจัดไว้ให้ ขอให้ท่ำนน ำแถบกระเป๋ำสีนี้คล้องไว้กับกระเป๋ำ 
เดินทำงที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะให้เจ้ำหน้ำที่ของเรือสำรำญนำออกจำกเรือ จำกนั้นนำกระเป๋ำเดินทำงของท่ำน 
วำงไว้ด้ำนหน้ำห้องบริเวณทำงเดินก่อนเวลำ 21:00 น. โดยเจ้ำหน้ำที่เรือสำรำญจะทยอยมำกระเป๋ำเดินทำง 
ของท่ำนไปเก็บและเตรียมน ำออกจำกเรือส ำรำญในวันรุ่งขึ้น   
และวันเดียวกันนี้ท่ำนจะได้รับใบแจ้งค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้นบนเรือสำรำญ ขอให้ท่ำนชำระค่ำใช้จ่ำยของท่ำน 
ให้เรียบร้อยภำยในค่ำคืนนี้ 

23.59 น. เรือออกเดนิทางกลบัสู่ สิงคโปร์  พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 

วนัทีห้่า   สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน  - –ช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด- กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ใหท่้าน พกัผอ่นอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Navigator) 

09.00 น. เรือเทยีบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ผา่นพิธีการต่างๆรับสมัภาระ 

น าท่าน  ช้อปป้ิงร้านสินค้าปลอดภาษี    ใหท่้านชอ้ปป้ิงของฝากของท่ีระลึก น ้ าหอม นาฬิกา ในราคาพิเศษสุดๆ 
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                           จากนั้น น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีหั้นหน้าออก

ทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม

คล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลซิาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมววิริมแม่น า้สิงคโปร์  

เทีย่ง                   รับประทานอาหาร  ซงฟา บะกเุต๋  

  บ่าย                     น าท่านช้อปป้ิงย่าน    ถนนออร์ชาร์ด   สินค้าแบรนด์เนม   รุ่นใหม่ล่าสุด   จะถูกน ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ทีต่ั้ง 

                             อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรก   เพราะว่าสิงคโปร์มท่ีาเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านที ่ท่าเรือของสิงคโปร์นี ้

                             เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัได้ว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามศูีนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมช้ันดมีากมายตั้งอยู่          

                              เรียงราย สองฝ่ังถนน อาท ิ ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอกีมากมาย สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่             

                              สนามบิน ชางฮี 

                             **** อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ทีส่นามบินชางฮี****  

18.00 น. เดนิทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอนิสัมภาระโดยเจ้าหน้าทีส่ายการบิน Thai AirAsia 

20.40 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน  Thai  Air Asia  เทีย่วบินที ่FD 350 

20.05 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

    

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

*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทาง 

ในกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธการขึน้โดยเจ้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง  

 

วนัที ่
อตัราค่าบริการ 

ห้องไม่มหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง ห้องมรีะเบียง 

10-14 เมษายน 2560 - - 42,500 - 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน Thai  Air Asia พร้อมน ้ าหนกักระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัมต่อ ท่าน 
2. ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  รวมค่าภาษีท่าเรือและภาษีต่างๆของเรือ 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการ

ตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
8. ส าหรับลูกค้า 20 ท่านขึน้ไป มเีอสคอร์ต ดูแลตลอดการเดนิทาง   และมไีกด์ท้องถิ่น คอยให้บริการในประเทศสิงคโปร์ – มาเลเซีย 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกิน  20 กิโลกรัมต่อ ท่าน 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
8.ไม่รวมทิปไกด์ทอ้งถ่ินและคนขบัรถ สิงคโปร์  ( 250 บาท) ค่าทิป ไกด์ท่องถ่ินและคนรถ กัวลาลัมเปอร์ ( 100 บาท) ส าหรับหัวหนา้ทวัร์
ไทย ESCORT (500 บาท)  *** รวม 850 บาท ** 
 
หมายเหตุ : ส าคญัมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์เกิน 18 

สัปดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตาม
เง่ือนไขดงักล่าว 

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. ช าระเงิน 100 % ณ วนัจอง 
2. พร้อมส าเนาหนา้พาสปอร์ต เพ่ือท าการจองเรือและตัว๋เคร่ืองบิน เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 
 
หมายเหต ุ1 : *บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการ ประเภทหอ้งพกั และเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** กรณีสายการบิน มกีารปรับขึน้อตัราค่าภาษนี า้มนัตามภาวะน า้มนัโลก บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามจริง** 

 
 
 
 
 
 
 


