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หมายเหตุ : โปรโมชั�นขึ�นอยู่กบัห้องว่าง ณ วนัที�จอง * ชําระค่าธรรมเนียมพเิศษเพิ�มท่านละ 2,400 บาท 
        
 

 

1. คาหองพักบนเรือ 4 วัน 3 คืน     
2. คาที่พักที่ สิงคโปร 1 คืน พรอมอาหารเชา 
3 คารถ รับ-สง สนามบิน-ทาเรือ-โรงแรม-สนามบิน  

4 คาภาษีทาเรือภาษีน้ํามัน 
5 คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ ในหองอาหารที่กําหนด   

 



www.thaicruiseholiday.com Page 2 

อตัราค่าบรกิาร (จองภายใน 31 พ.ค.57) 

หอง (ราคา / ทาน) 

ทานท่ี 1 
และ 2 

(กรณีพัก
หองคู) 

ราคาราคาราคาราคาปกติปกติปกติปกติ    

ทานท่ี 1 
และ 2 

(กรณีพัก
หองคู) 

ราคาพิเศษราคาพิเศษราคาพิเศษราคาพิเศษ 

ทานท่ี 3 และ 4 
(กรณีพักหอง

เดียวกัน3-4ทาน)     
ราคาปกติราคาปกติราคาปกติราคาปกต ิ

DD ไมมีหนาตาง (ช้ัน 5) 26,700.- 22,450.- 23,650.- 

DA ไมมีหนาตาง (ช้ัน 9 &10) 28,900.- 24,100.- 23,650.- 

CH มีหนาตาง เรือเล็กบังวิว (ช้ัน 8,9,10) 30,200.- 25,150.- 23,650.- 

CF มีหนาตางกลม (ช้ัน 5) 30,350.- 22,250.- 23,650.- 

CE มีหนาตางกลม (ช้ัน 6) 30,550.- 25,380.- 23,650.- 

CB  CD มีหนาตาง (ช้ัน 5) 31,350.- 26,000.- 23,650.- 

CC มีหนาตาง Jogging Track (ช้ัน 7) 32,550.- 27,000.- 23,650.- 

CB มีหนาตาง (ช้ัน 6) 33,500.- 27,650.- 23,650.- 

CA มีหนาตาง (ช้ัน9,10) 36,900.- 30,220.- 23,650.- 

BA หองพักมีระเบียงสวนตัว (ช้ัน18) 42,600.- 34,540.- 23,650.- 
 

 

รายละเอียดการเดินทางรายละเอียดการเดินทางรายละเอียดการเดินทางรายละเอียดการเดินทาง    
 

  

 

วัวัวัวันแรกของการเดินทาง นแรกของการเดินทาง นแรกของการเดินทาง นแรกของการเดินทาง         ((((อาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตย))))    กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพ    ----    สิงคโปรสิงคโปรสิงคโปรสิงคโปร    ----    ลงเรือลงเรือลงเรือลงเรือ        
……... น. เดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน……... เที่ยวบินที่ …… 

……... น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร  

นําทานเดินทางสูทาเรือ    HabourFront CentreHabourFront CentreHabourFront CentreHabourFront Centre    

11.30 น. เช็คอินขึ้นเรือสําราญซูเปอรสตาร เจมิไน เรือสําราญหรู พรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวกครบครัน อาทิ สระวายน้ํา ชมโชวอลังการ อาหารทุกมื้อ 
สนามบาสเก็ตบอล ปงปอง คาราโอเกะ ดิสโกเธค ดิวต้ีฟรี และอ่ืนๆ อีก
มากมาย (ประตูเรือปดกอนเรือออกเดินทาง 2 ช่ัวโมง) 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ    
14.00 น. เรือออก เดินทางสู เมืองเมืองเมืองเมืองกวนตันกวนตันกวนตันกวนตัน ประเทศมาเลเซีย  อิสระใชสิ่งอํานวยความ

สะดวกบนเรือตามอัธยาศัย  
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารบนเรือ 
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หลังอาหารเชิญทานชมการแสดงสุดอลังการ และ รวมสนุกกับกิจกรรม
อ่ืนๆ อาทิ รองเพลงคาราโอเกะ เตนรํา ฟงเพลงใน คอฟฟช็อป เปนตน 

23.30 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ หองอาหารบนเรือ    

    
วันที่สวันที่สวันที่สวันที่สององององของการเดินทางของการเดินทางของการเดินทางของการเดินทาง        ((((จันทรจันทรจันทรจันทร))))    เมืองกวนตันเมืองกวนตันเมืองกวนตันเมืองกวนตัน    ((((มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซีย))))    

บริการอาหารเชา และ อาหารกลางวัน  ณ หองอาหารบนเรือ 
08.00 น. เรือเทียบทา    เมืองกวนตัน รัฐปาหังเมืองกวนตัน รัฐปาหังเมืองกวนตัน รัฐปาหังเมืองกวนตัน รัฐปาหัง  ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือวาเปนรัฐที่

ใหญที่สุดของคาบสมุทรมาลายู เชิญทานสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกตางแตลง
ตัวระหวางทองถิ่น จีนแผนดินใหญ และประเทศในแถบเอเชียไดอยางลง
ตัว 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ (สําหรับทานที่ไมลงเที่ยวที่
ฝง) 

18.00 น. เรือออกเดินทางสู เกาะเรดัง 
19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ 

หลังอาหารเชิญทานชมการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพ และรวมกิจกรรม
อ่ืนตามอัธยาศัย 

 
วันที่สามวันที่สามวันที่สามวันที่สามของการเดินทางของการเดินทางของการเดินทางของการเดินทาง        ((((อังคารอังคารอังคารอังคาร))))    เกาะเกาะเกาะเกาะเรดังเรดังเรดังเรดัง    ((((มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซีย))))        
07.00 น. อรุณสวัสด์ิยามเชา พรอมทั้งบริการอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 
07.00 น. เรือเทียบทา เกาะเกาะเกาะเกาะเรดัง เชิญทานลงสัมผัสความสวยงามของชายหาดขาว

สะอาดและน้ําทะเลใสแจว พรอมทั้งสามารถเลือกซื้อทัวรลงดําน้ําชม
ปะการังไดจาก เคานเตอรทัวรบนเรือ  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ (สําหรับทานที่ไมลงจากเรือ) 
16.00 น. เรือออกเดินทางมุงหนากลับสูประเทศสิงคโปร 
19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ  หลังอาหารเชิญรวมกิจกรรมตางๆ 

อาทิ ชมการแสดง หรือเตนรําในหองคาราโอเกะ หรือสนุกสนานกับ
กิจกรรมอ่ืนๆที่ เจาหนาที่จัดเตรียมไวคอยตอนรับทาน 

23.30 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ หองอาหาร 
 
วันที่สี่ของการเดินทางวันที่สี่ของการเดินทางวันที่สี่ของการเดินทางวันที่สี่ของการเดินทาง            ((((พุธพุธพุธพุธ))))    สิงคโปรสิงคโปรสิงคโปรสิงคโปร    
    บริการอาหาร เชา บริการอาหาร เชา บริการอาหาร เชา บริการอาหาร เชา / / / / เที่ยง เที่ยง เที่ยง เที่ยง     ณ หองอาหารบนเรือณ หองอาหารบนเรือณ หองอาหารบนเรือณ หองอาหารบนเรือ 
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 อรุณสวัสด์ิยามเชา  เชิญทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในชวงเวลา
สุดทาย  อาทิ เลนน้ําในสระวายน้ํา ออกกําลังในหองยิมเนเซี่ยม รองเพลง
ในหองคาราโอเกะ หรือเลือกพักผอนในแบบของทาน ตามอัธยาศัย 

15.00 น. เรือเทียบทาที่ ทาเรือ ทาเรือ ทาเรือ ทาเรือ HabourFront CentreHabourFront CentreHabourFront CentreHabourFront Centre อําลาเรือสําราญซูเปอรสตาร 
เจมิไน 
เดินทางสูที่พัก (โรงแรม V Hotel หรือ ระดับเดียวกัน) 

 
วันที่หาของการเดินทางวันที่หาของการเดินทางวันที่หาของการเดินทางวันที่หาของการเดินทาง        ((((พฤหัสบดีพฤหัสบดีพฤหัสบดีพฤหัสบดี))))        สิงคโปรสิงคโปรสิงคโปรสิงคโปร    อิสระชอปปง อิสระชอปปง อิสระชอปปง อิสระชอปปง ----    กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพ        
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก หลังอาหารเชิญทานอิสระชอป

ปงหรือทองเที่ยว ตามอัธยาศัย 
 สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบินชางฮี 
......... น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบิน........ เที่ยวบินที่…….... 

…….. น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
******************************************* 

 
อัตราน้ีไมรวมอัตราน้ีไมรวมอัตราน้ีไมรวมอัตราน้ีไมรวม 

1. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  

2. คาทัวรลงเที่ยวที่ กวนตัน และเกาะเรดัง 
3. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ อาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ 
4. หัวหนาทัวร 
5. คาต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร 

    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ :  

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  
2. สงวนสิทธิ์สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย /ชาวตางชาติ ที่มี work permit หรือ

มีใบแสดงถิ่นที่อยูในประเทศไทย  และ ชาวตางชาติที่พักหองเดียวกับชาวไทย 
เทานั้น   

 


