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อตัราค่าบรกิาร (จองภายใน 31 ก.ค.57) 

 
         ห้อง (ราคา / ท่าน) 

ท่านที่ 1 และ 2 
(กรณีพักห้องคู่) 

ราคาปกติ 

ท่านที่ 1 และ 2 
(กรณีพักห้องคู่) 

ราคาพิเศษ 

ท่านที่ 3 และ 4 
(กรณีพักห้องเดียวกัน3-4ท่าน)  

ราคาปกติ 
DD ไม่มีหน้าต่าง (ชั้น 5) 26,700.- 22,450.- 23,650.- 
DA ไม่มีหน้าต่าง (ชั้น 9 &10) 28,900.- 24,100.- 23,650.- 
CH มีหน้าต่าง เรือเล็กบังวิว  (ชั้น 8,9,10) 30,200.- 25,150.- 23,650.- 
CF มีหน้าต่างกลม (ชั้น 5) 30,350.- 22,250.- 23,650.- 
CE มีหน้าต่างกลม (ชั้น 6) 30,550.- 25,380.- 23,650.- 

CB    CD มีหน้าต่าง (ชั้น 5) 31,350.- 26,000.- 23,650.- 
CC มีหน้าต่าง Jogging Track (ชั้น 7) 32,550.- 27,000.- 23,650.- 
CB มีหน้าต่าง (ชั้น 6) 33,500.- 27,650.- 23,650.- 
CA มีหน้าต่าง (ชั้น9,10) 36,900.- 30,220.- 23,650.- 
BA ห้องพักมีระเบียงส่วนตัว (ชั้น18 42,600.- 34,540.- 23,650.- 

หมายเหต ุ:  โปรโมชัน่ขึน้อยูก่บัห้องวา่ง ณ วนัท่ีจอง   * ช าระคา่ธรรมเนียมพิเศษเพิ่มทา่นละ 2,400.-บาท  

  

        
 
 

1. ค่าห้องพักบนเรือ 4 วัน 3 คืน     
2. ค่าท่ีพักท่ี สิงคโปร์ 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 
3 ค่ารถ รับ-ส่ง สนามบิน–ท่าเรือ–โรงแรม-สนามบิน  
4 ค่าภาษีท่าเรือภาษีน้ํามัน 
5 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการ ในห้องอาหารที่กําหนด   
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รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง  (อาทิตย)์ กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ลงเรือ  
……... น.  เดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน ……………….. เที่ยวบินที่  ………………. 
……... น.  ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  HabourFront Centre 
11.30 น. เช็คอินขึ้นเรือสําราญซูเปอร์สตาร์ เจมิไน  เรือสําราญหรู พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน  อาทิ สระว่ายน้ํา 

ชมโชว์อลังการ  อาหารทุกม้ือ สนามบาสเก็ตบอล ปิงปอง  คาราโอเกะ ดิสโก้เธค ดิวตี้ฟรี  และอ่ืนๆอีกมากมาย   
(ประตูเรือปิดก่อนเรือออกเดินทาง 2 ชั่วโมง) 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ     
14.00 น. เรือออก เดินทางสู่ เมืองกวนตัน ประเทศมาเลเซีย  อิสระใช้สิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือตามอัธยาศัย  
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ      หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ และ ร่วมสนุกกับ

กิจกรรมอื่นๆ อาทิ ร้องเพลงคาราโอเกะ เต้นรํา ฟังเพลงใน ค๊อฟฟ่ีช็อป เป็นต้น  
23.30 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหารบนเรือ  
วันที่สองของการเดินทาง (จันทร์ ) เมืองกวนตัน (มาเลเซีย) 

บริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารบนเรือ 
08.00 น. เรือเทียบท่า  เมืองกวนตัน รัฐปาหัง  ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของคาบสมุทรมาลายู เชิญท่าน

สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ลงตัวระหว่างท้องถิ่น จีนแผ่นดินใหญ่ และประเทศในแถบเอเชียได้อย่างลงตัว  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (สําหรับท่านที่ไม่ลงเที่ยวที่ฝั่ง)  
18.00 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะเรดัง  
19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ  หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพ และร่วมกิจกรรม

อ่ืนตามอัธยาศัย 
วันที่สามของการเดินทาง (อังคาร) เกาะ เรดัง (มาเลเซีย)  
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมทั้งบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  
07.00 น. เรือเทียบท่า เกาะเรดัง เชิญท่านลงสัมผัสความสวยงามของชายหาดขาวสะอาดและน้ําทะเลใสแจ๋ว พร้อมทั้ง

สามารถเลือกซื้อทัวร์ลงดําน้ําชมปะการังได้จาก เคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (สําหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ) 
16.00 น. เรือ ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ประเทศสิงคโปร์ 
19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ  หลังอาหารเชิญร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ชมการแสดง หรือเต้นรําในห้อง

คาราโอเกะ หรือสนุกสนานกับกิจกรรมอ่ืนๆที่ เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้คอยต้อนรับท่าน  
23.30 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร  
วันที่สี่ของการเดินทาง (พุธ)  สิงคโปร์   บริการอาหาร เช้า / เที่ยง  ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลาสุดท้าย  อาทิ เล่นน้ําในสระว่ายน้ํา ออก

กําลังในห้องยิมเนเซี่ยม  ร้องเพลงในห้องคาราโอเกะ  หรือเลือกพักผ่อนในแบบของท่านตามอัธยาศัย 
15.00 น. เรือเทียบท่าที่ ท่าเรือ HabourFront Centre อําลาเรือสําราญซูเปอร์สตาร์  เจมิไน  เดินทางสู่ที่พัก (โรงแรม V 

Hotel หรือ ระดับเดียวกัน) 
วันที่ห้าของการเดินทาง (พฤหัสบด)ี  สิงคโปร์ อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก   หลังอาหารเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
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 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินชางฮี 
......... น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน.................. เที่ยวบินที่ …………….. 
…….. น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
          &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  ค่าทัวร์ลงเที่ยวที่ กวนตัน และ เกาะเรดัง   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ อาหารและเครื่องดื่ม 

ที่สั่งพิเศษ หัวหน้าทัวร์  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ 
หมายเหตุ :  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ถือหนังสือ

เดินทางไทย /ชาวต่างชาติ ที่มี work permit หรือมีใบแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  และ ชาวต่างชาติที่พักห้อง
เดียวกับชาวไทย เท่านั้น   

 


