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ท่องเท่ียวชมเมือง มรดกโลกท่ีมะละกา (มาเลเซีย) 

** นอนบนเรอืทัง้ 2 คืน หอ้งมีหนา้ต่าง ** 

โดยสายการบิน ไลออ้นแอร ์ 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   6-8 JULY 2016 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สงิคโปร  ์– วดัเจา้แม่กวนอมิ -  เมอรไ์ลออ้น  – น า้พุแห่งความม ัง่ค ัง่  – ท่าเรอื  

HarbourFront Centre       เรอืซูเปอรส์ตาร ์เจมไิน 

05.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 2 ทางเขา้ประตู 5 พบเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวก พรอ้มจัดเก็บสมัภาระเชค็อนิทก์ารเดนิทาง 

07.40 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์โดย สายการบนิ ไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 100 

11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปรผ์า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! ขา้วมนัไก ่Boon Tong Kee 

   บา่ย       จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและ 
                      สะอาดสะอ้าน  น าท่านเที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอมิ ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอมิพันมือ และใกล้กัน                 
                      กเ็ป็น วัดแขก ซึ่งมี ศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน  
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ น า้พุแห่งความม่ันค่ัง (Fountain of wealth) ถูกสร้างอยู่บริเวณตรงกลางของตกึทัง้ 5 

ของ Suntec city มีลักษณะเป็นเหมือนวงแหวนอยู่วงหน่ึง ซึ่งได้
ถูกจัดให้เป็นน า้พุที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก โดยสามารถพ่นน า้
ได้สูงถงึ 30 เมตรเลยทีเดียว และ ในยังมีความเช่ือว่าเป็นน า้พุ
แห่งความศักดิ์สิทธ์ิ เพราะในทางความเช่ือของชาวจีนเช่ือกัน
ว่า น า้ หมายถึง เงนิ ท าให้น า้พุแห่งนีท้ี่สร้างขึน้ตามหลักความ
เชื่อทางหลักฮวงจุ้ยของจีน ตึกทัง้ 5 ที่ล้อมรอบเหมือนนิว้มือ
ข้างซ้ายเรียงกันตามล าดับ และ ต าแหน่งน า้พุอยู่ตรงกลางมือ 
ท่านใดที่ได้มาจับน า้ท าให้มีเงินใช้คล่อง ไม่ขาดสาย จึงท าให้
นักท่องเที่ยวทัง้ต่างชาต ิและ ชาวสิงคโปร์เอง มาเยี่ยมเยือนที่นีอ้ย่างไม่ขาดสาย  

 น าท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่ งเป็นจุดชมวิวริมแม่น า้
สิงคโปร์ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์
ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลานีห้ันหน้า
ออกทางอ่าวมาริน่ามีทัศนียภาพที่ สายงามโดยมีฉาก
ด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท  ซึ่ งโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน และท่านยัง

สามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay 
Sand ในฝ่ังตรงข้ามอีกด้วย 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  ให้ท่าน
ได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่ สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ช่ืนชมกับ ต้นไม้นานาพันธ์ุ และศูนย์กลางการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 

นอกจากนี ้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือน
สามารถมองเหน็สวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเหน็ทัศนียภาพอันงดงามของ
อ่าวและสวนโดยรอบ ( ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์ส าหรับ SuperTree  หากท่านต้องการขึน้ลิฟต์ เพิ่มท่านละ 8 SGD ) 

   ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  สงฟา บะกุเต๋ 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื HarbourFront Centre 

19.30 น. น าท่านลงทะเบยีน สู่ เรอืส าราญ ซูเปอรส์ตาร ์เจมไิน (SUPERSTAR GEMINI) เชญิท่านพบกับ

ความอลังการยิง่ใหญ่ของเรอื พรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวยความสะดวก ความบันเทงิระดับโลก อาหารมือ้ค ่า

อันเลศิรสมากกว่า 6 แห่งบนเรอื เต็มอิม่กับอาหารวันละ 4 มือ้ และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระเตรยีมพรอ้มสู่

ความบนัเทงิตา่งๆของเรอืส าราญระดับโลก กบักจิกรรมมากมายทีร่อใหท้า่นไดส้มัผัส 

21.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

จากนัน้เชญิทา่นอสิระพักผอ่น หรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆ หรอืทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 

   

วนัทีส่อง มะละกา ประเทศมาเลเชยี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื ตามอธัยาศยั  

ใหท้า่น พกัผอ่นอสิระ หรอื รว่มกจิกรรมบนเรอื (ดจูาก Star Navigator) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื  

บา่ย เรอืส าราญเทยีบทา่ ณ เมอืงมะละกา ประเทศมาเลเซยี  

* ทา่นสามารถลงทอ่งเทีย่ว ที ่มะละกา ไดต้ามอธัยาศัย รวมในคา่ทัวรแ์ลว้ ** 

 13.30 น        .น าทา่นเทีย่ว ชมเมอืงมะละกา เมอืงหลวงเกา่ของมาเลเซยีเป็นเมอืงแหง่ประวัตศิาสตร ์เทีย่วชม 
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ยา่นดัทซแ์สควร ์ชมโบสถเ์ซ็นตป์อล ป้อมปืนเอฟาโมซา่เรอืรบโบราณ ถา่ยรปูกับสามลอ้เมอืงมะละกา น า

ทา่นเดนิชมสถาปัตยกรรมชโินโปรตกุสี และชมวัดจนีทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในมาเลเซยี วัด CHENG HOON TENG 

และผา่นชมมสัยดิ AL-AZIM MOSQUE ถา่ยรปูกบัสามลอ้เมอืงมะละกา  

 อสิระเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินยองเกอร์ ( Jonker Walk) ใหท้่านไดซ้ื้อของฝากของที่ระลึก

หลากหลาย 

16.30 น.ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืมะละกา 

** ส าหรับทา่นทีไ่มล่งจากเรอื เชญิทา่นสนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจัดเตรยีมไวบ้รกิารทา่น ***  

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอื 

19.00 น. เรอืออกเดนิทางกลับสู ่สงิคโปร ์อสิระชมการแสดง หรอืพักผอ่นตามอธัยาศัย 

23.30 น. รบัประทานอาหารมือ้ดกึ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

จากนัน้เชญิทา่นอสิระพักผอ่น หรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆ หรอืทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 

 

วนัทีส่าม สงิคโปร ์– ชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์ - กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

ใหท้า่น พักผอ่นอสิระ หรอื รว่มกจิกรรมบนเรอื (ดจูาก Star Navigator) 

12.00 น. เรอืเทยีบทา่ HarbourFront Centre สงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตา่งๆรับสมัภาระ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ถนนออร์ชาร์ด  สินคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุล าจะ ตอ้งมา

ผา่นที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ 

รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

 ****ใหท้กุทา่นรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั**** 

18.30 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชางฮ ีคณะเชค็อนิทส์มัภาระโดยเจา้หนา้ทีส่ายการบนิ ไลออ้นแอร ์

20.30 น. เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL105 

21.50 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มความประทับใจ 

   

 
 

*** หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีาย ุเหลอื ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ เทา่นัน้ *** 

ทางบรษัิททวัรจ์ะไมรั่บผดิชอบหากหนังสอืเดนิทางเหลอือายไุมค่รบก าหนดการเดนิทาง 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง  
6-8 กรกฎาคม  2559 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง  31,500  บาท/ทา่น 

 
อตัรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ สายการบนิ ไลออ้นแอร ์ 
2. คา่หอ้งพกับนเรอืตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง)  
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ 
5.  รวมคา่ภาษีทา่เรอื มะละกา 1,740 บาท 
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
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7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท(คา่รักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นีย้อ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 

8. ส าหรับลกูคา้ 15 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดการเดนิทาง  ในกรณีลกูคา้เดนิทาง ตัง้แต ่10-14 ทา่น จะมหีัวหนา้
ทัวรค์อยบรกิารในประเทศสงิคโปร ์เฉพาะบนฝ่ัง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัในเรอื อทเิชน่ คา่อาหารเพิม่เตมิ คา่คาราโอเกะ คา่โชวรพ์เิศษตา่งๆ 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น  
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว  
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
8. ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 5 สงิคโปรด์อลลา่ร/์ทา่น/วัน ส าหรับหวัหนา้ทวัรไ์ทย 10 สงิคโปรด์อลลา่ร/์ทา่น/ทรปิ 
     รวม 25 สงิคโปรด์อลลา่( ประมาณ 650 – 700 บาท ตอ่ทา่น )/ทา่น/ทรปิ 
 
หมายเหต ุ: ส าคญัมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรทีี่ตัง้ครรภไ์ม่เกนิ 24 สัปดาห์ สามารถขึน้เรอืไดโ้ดยไม่ตอ้งมใีบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรทีี่

ตัง้ครรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมส่ามารถขึน้เรอืได ้และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่โดยสารใหก้ับผูโ้ดยสารทีไ่มส่ามารถขึน้เรอื
ไดโ้ดยมคีณุสมบตัไิมต่รงตามเงือ่นไขดังกลา่ว  

2. เด็กอายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถขึน้เรอืได ้ 
3. ราคารวมค่าหอ้งพัก , กจิกรรมสันทนการบนเรือ และค่าอาหาร (สามารถเลือกทานได ้1 หอ้งอาหารในแต่ละมื้อ) -

Mariners Buffet (บุฟเฟตน์านาชาต)ิ ชัน้ 9 กลางเรอื -Bella Vista (อาหารจนี หรอื อาหารตะวันตด Set Menu) 
ชัน้ 9 ทา้ยเรือ -Dynasty (อาหารจีน Set Menu) ชัน้ 11 ทา้ยเรือ (ในระหว่างมื้ออาหารจะมีน ้ าดื่มเป็นน ้ าเปล่า
ใหบ้รกิารเท่านัน้ นอกเหนือจากนี้เป็นเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ อาท ิน ้าอัดลม เบยีร ์ไวน์ ค่าใชจ้่ายจะอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของทา่นทีส่ัง่เพิม่)  

4. การแสดงรอบปกตทิกุคนืที ่Galaxy of the Star วันละ 2 รอบ 
5. หอ้งอาหารทีไ่มร่วมในคา่หอ้งพัก - หอ้ง Oceana Barbecue ชัน้ 12 กลางเรอื   - ห ้อ ง  Blue Lagoon ชั ้ น  11 

กลางเรอื / -หอ้ง Taipan ชัน้ 11 ทา้ยเรอื  
 
 
 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
1. มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มสลปิการโอนเงนิและหนา้หนังสอืเดนิทาง  
2. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 15 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื เงนิมดัจ า ทัง้หมดในทกุกรณี  
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี  
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 07 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี 


