
 

 

 
 

 

สมัผสัการลอ่งเรอืท่องเท่ียวอยา่งมีระดบั โดยทีมงานทวัรเ์รอืมืออาชีพ 
 อิสระท่องเท่ียวเกาะปีนงั ชอปป้ิงอยา่งจบัสินคา้ถนนออรช์ารต์ 

ใหท่้านไดพ้กัผ่อนบนเรอืส าราญในราคาท่ีท่านเอ้ือมถึง 

                 ** นอนบนเรอืทัง้ 3 คืน ** 

               โดยสายการบิน LION AIR    
 

 
ก ำหนดวนัเดนิทำง :  30 เมษำยน -  3 พฤษภำคม 2559 

วนัแรก กรงุเทพฯ  – ทำ่เรอื  HarbourFront Centre  – เรอืซูเปอรส์ตำร ์เจมไิน 

05.30 น. พรอ้มกนั ณ สนำมบนิดอนเมอืง ช ัน้ 2 ทำงเขำ้ประตู 5 พบเจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรบั และ

อ ำนวยควำมสะดวก พรอ้มจดัเก็บสมัภำระเช็คอนิทก์ำรเดนิทำง 

07.40 น. เดนิทำงสู ่สนำมบนิชำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์โดย สำยกำรบนิ ไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 100 

11.15 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิชำงฮ ีประเทศสงิคโปรผ์ำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง รบัสมัภำระ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (แบบปิกนกิ แฮมเบอรเ์กอร)์ 

บำ่ย น ำท่ำนลงทะเบยีน ณ. ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Center สู ่เรอืส ำรำญ วอยำเจอร ์ออฟ

เดอะ ซสี ์ผลงำนวศิวกรรมช ัน้เลศิของสำยเดนิเรอื “ โดยเรอืมขีนำด 138,000 ตนั รองรบั

นกัลอ่งเรอืส ำรำญได ้3,114 คน Voyager of the Seas เคยเป็นเรอืทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกเมือ่

ใหบ้รกิำรคร ัง้แรกในปี 1999 ยงัไมห่ยุดย ัง้เรอืร ำนีไ้ดร้บักำรปรบัโฉมคร ัง้ส ำคญัเมือ่เดอืน 

มิถุนำยน 2014 ที่ผ่ำนมำนี้เอง ได้ต ิดต ัง้เครื่องเล่น FlowRider® เพิ่มห้อง Virtual 

Balcony ให้กบัห้อง Inside ได้เห็นวิวแบบ Real-Time, เพิ่มห้อง 3D cinema, เพิ่ม

ห้องอำหำร Sushi Restaurant และห้องอำหำรให้เลอืกอกีมำกมำย และยงัเป็นที่รวม

กจิกรรมหลำยอยำ่งไวใ้นทีเ่ดยีว ดว้ยลำนไอซส์เก็ต ถนนใจกลำงเรอื Royal Promenade 



ฝึกปีนหน้ำฝำจ ำลอง และล่ำสุดด้วยกิจกรรมเซิฟบอรด์ที่คุณจะไม่มีวนัจมน ้ำ Surf 

Simulator หรอืทีเ่รำเรยีกวำ่ FlowRider® เป็นตน้  

19.00 น. บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

จำกนัน้เชญิทำ่นอสิระพักผอ่น รว่มกจิกรรมตำ่งๆ ชมโชวร ์หรอืทำ่นพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

 ทีพ่กั พกับนเรอื Junior Suite  room 

 

 

 

วนัทีส่อง เกำะปีนงั ประเทศมำเลเชยี  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื   

จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั บนเรอืทำ่นจะไดพ้บกบัควำมบนัเทงิทีห่ลำกหลำย

รปูแบบ อำทเิชน่ กำรออกก ำลงักำยรบัอรณุในตอนเชำ้หรอื Sundance, จอ๊กกิง้บนดำดฟ้ำ

ของเรอื จำกน ัน้ให้ทุกท่ำน สนุกสนำน กบักจิกรรม บนเรอื ให้ท่ำนร่วมกจิกรรมอย่ำง

มำกมำย  

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

16.00 น. เรอืส ำรำญเทยีบทำ่ ณ เกำะปีนงั ประเทศมำเลเซยี  

* ทำ่นสำมำรถลงทอ่งเทีย่ว ที ่เกำะปีนังไดต้ำมอธัยำศัย ไมร่วมในคำ่ทัวร ์** 

** ส ำหรับท่ำนทีไ่ม่ลงจำกเรอื เชญิท่ำนสนุกสนำนกับกจิกรรมต่ำงๆที่ทำงเรอืจัดเตรยีมไวบ้รกิำร

ทำ่น *** 

ปีนงั (Penang) รัฐที่มีสมญำว่ำ “ไข่มุกตะวนัออก” (Pearl of the Orient) อยู่ทำงทศิตะวันตก

เฉียงเหนือของคำบสมุทรมลำยู ปีนังประกอบดว้ยส่วนที่เป็นเกำะ มีพื้นที่ประมำณ 285 ตำรำง

กโิลเมตร และส่วนที่เป็นแผ่นดนิใหญ่ 760 ตำรำงกโิลเมตร ทัง้ 2 ส่วนคั่นดว้ยชอ่งแคบทีม่คีวำม

กวำ้ง 3 กโิลเมตร ระหว่ำงท่ำเรือเฟอร์รีเมืองจอร์จทำวน์บนเกำะ กับท่ำเรือบัตเตอร์เวริ์ธบนฝ่ัง

แผน่ดนิใหญ ่กอ่นหนำ้นีก้ำรสญัจรระหวำ่งสองฟำกฝ่ังตอ้งอำศัยเรอืขำ้มฟำกแตปั่จจบุนัสะดวกสบำย

ยิง่ขึน้ เมือ่รัฐบำลมำเลเซยีสรำ้งสะพำน Penang Bridge ยำว7 กโิลเมตร เชือ่มสองแผ่นดนิ และได ้

ชื่อว่ำเป็นสะพำนที่ยำวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ เช่น 

หำ้งสรรพสนิคำ้ Gurney plaza , ตลำดโตรุ้ง่ปีนงั 

  22.00 น.      ไดเ้วลำอนัสมควร เชญิทำ่นเดนิทำงกลับสู ่ทำ่เรอืเพือ่ขึน้เรอื 

                    ***เนือ่งจำกเรอืมรีอบอำหำร เวลำเริม่ตน้  18.00 น.-20.00 น.โดยประมำณ หำ่งทำ่นกลับจำกกำร 

                     ทอ่งเทีย่วไมท่ัน ทำงเรอืขอสงวนสทิธิว์ำ่ทำ่น สละสทิธิใ์นกำรรับประทำนอำหำรในเมือ้นัน้ๆไม ่

                     สำมำรถเรยีกช ำระเงนิคนืได ้และ ทำงเรอืจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทำ่นขึน้เรอืไมท่ัน เนือ่งจำก 

                     เรอืมตีำรำงเวลำชดัเจนในกำรเขำ้ออกทำ่เรอืจงึไมส่ำมำรถรอทำ่นได ้แมม้เีหตสุดุวสิยัทกุกรณี*** 

** ส ำหรับท่ำนที่ไม่ลงจำกเรอื เชญิท่ำนสนุกสนำนกับกจิกรรมต่ำงๆที่ทำงเรอืจัดเตรยีมไวบ้รกิำร

ทำ่น ***  

18.00 น. รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

                    จำกน ัน้เชญิทำ่นอสิระพกัผอ่น รว่มกจิกรรมตำ่งๆ ชมโชวร ์หรอืทำ่นพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

23.30 น. รบัประทำนอำหำรมือ้ดกึ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

23.59 น. เรอืออกเดนิทำงกลบัสู ่นำ่นน ำ้สำกล อสิระชมกำรแสดง หรอืพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั พกับนเรอื Junior Suite room 

  

วนัทีส่ำม นำ่นน ำ้สำกล – กำลำ่ดนิเนอร ์  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื   

                    ใหท้ำ่น พกัผอ่นอสิระ จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั บนเรอืทำ่นจะไดพ้บกบัควำม

บนัเทิงที่หลำกหลำยรูปแบบ อำทิเช่น กำรออกก ำลงักำยรบัอรุณในตอนเช้ำหรือ 

Sundance, จ๊อกกิ้งบนดำดฟ้ำของเรือ ด้วยลำนไอซ์สเก็ต ถนนใจกลำงเรือ Royal 

Promenade ฝึกปีนหนำ้ฝำจ ำลอง และลำ่สุดดว้ยกจิกรรมเซฟิบอรด์ทีค่ณุจะไมม่วีนัจมน ำ้ 

Surf Simulator หรอืทีเ่รำเรยีกวำ่ FlowRider® เป็นตน้ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื 



บำ่ย             ชมโชวรส์เก็ต น ำ้แข็ง  (ตำมตำรำงกำรแสดงโชวร ์ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรเนวเิกเตอร)์ หรอืให้

ทำ่น ชอปป้ิงกบัรำ้นดวิตีฟ้ร ีทีจ่ะมโีปรโมช ัน่ใหท้ำ่นชอปป้ิงกระหน ำ่ อยำ่งสะใจ หรอืจะไป

รว่มกจิกรรมตำ่งๆทีม่ใีหท้ำ่นเลอืก ทีจ่ะเขำ้รว่มสนกุ ไดอ้กีหลำยรำยกำร 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

หำกนัน้ใหท้่ำนไดพั้กผ่อนตำมอธัยำศัยและใหท้กุทำ่นไดเ้ตรยีมตัวส ำหรับกำรำดนิเนอร ์ผูช้ำยใสช่ดุ

สทูและผูห้ญงิใสช่ดุรำตร ี

19.00 น. รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรบนเรอื (กำลำ่ดนิเนอร)์ 

                    จำกนัน้เชญิทำ่นอสิระพักผอ่น  ชมโชวร ์รว่มกจิกรรมตำ่งๆ หรอืทำ่นพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

23.30 น. รบัประทำนอำหำรมือ้ดกึ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

23.59 น. เรอืออกเดนิทำงกลบัสู ่สงิคโปร ์ พกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั พกับนเรอื  Junior Suite room 

 

วนัทีส่ำม เมอรไ์ลออ้น – ขำ้วมนัไก ่บนุทงกี ่- ชอ้ปป้ิงยำ่นถนนออรช์ำรด์ - กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

ใหท้ำ่น พักผอ่นอสิระ หรอื รว่มกจิกรรมบนเรอื (ดจูำก Star Navigator) 

09.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ทำ่เรอื Marina Bay Cruise Center ผำ่นพธิกีำรตำ่งๆรับสมัภำระ 

                    จำกนัน้ น ำทำ่น ถำ่ยรปูคูก่ับ  เมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้ครึง่สงิโตครึง่

ปลำนีห้ันหนำ้ออกทำงอำ่วมำรน่ิำ มทีัศนยีภำพทีส่ำยงำม โดยมฉีำกดำ้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพล

นำท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมคลำ้ยหนำมทุเรยีน ชม ถนนอลซิำเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิ

แม่น ้ำสงิคโปร ์น ำท่ำนแวะชม น ้ำพุแห่งควำมมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่

ทำ่มกลำง หมูต่กึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มำจำกค ำในภำษำจนี แปลว่ำควำมส ำเร็จช ิน้ใหม ่หมูต่กึซนั

เทค สรำ้งขึน้โดยนักธรุกจิชำวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงกำรพำณชิยข์นำดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคน

สงิคโปรเ์ชือ่วำ่ถำ้ไดเ้ดนิรอบลำนน ้ำพ ุและไดส้มัผัสน ้ำจะพบโชคดแีละ ร ่ำรวยตลอดปี 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ !! ขำ้วมนัไก ่Boon Tong Kee 

บำ่ย  น ำท่ำนชอ้ปป้ิงย่ำน ถนนออรช์ำรด์ สนิคำ้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่ำสุด จะถูกน ำมำวำงขำยตำม

หำ้งสรรพสนิคำ้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสำยนี้เป็นแห่งแรกเพรำะว่ำสงิคโปรม์ที่ำเรอืและเรอืสนิคำ้ทุกล ำจะ 

ตอ้งมำผ่ำนที่ ท่ำเรือของสงิคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชำร์ดจัดไดว้่ำเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก 

เพรำะว่ำมศีูนยก์ำรคำ้ รำ้นคำ้ และโรงแรมชัน้ดมีำกมำยตัง้อยู่เรยีงรำย สองฝ่ังถนน อำทเิชน่ หำ้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมำกมำย 

18.30 น. เดนิทำงสู ่สนำมบนิชำงฮ ีคณะเชค็อนิทส์มัภำระโดยเจำ้หนำ้ทีส่ำยกำรบนิ ไลออ้นแอร ์

20.30 น. เดนิทำงกลับสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL105 

21.50 น. เดนิทำงกลับถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิภ์ำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

 

 

*** หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำย ุเหลอื ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทำงกลับ เทำ่นัน้ *** 

ทำงบรษัิททวัรจ์ะไมรั่บผดิชอบหำกหนังสอืเดนิทำงเหลอือำยไุมค่รบก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัรำคำ่บรกิำร 

 

วนัที่ 
ราคาเร่ิมต้นที่ 

Junior Suite Grand Suite พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 

30เม.ย - 3  พ.ค  59 38,900 .- 42,900 .- 28,900 .- 
 
อตัรำนีร้วม 
1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ สำยกำรบนิ LION AIR 
2. คำ่หอ้งพกับนเรอืตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง)  
3. คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 
4. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 
5.  รวมคำ่ภำษีทำ่เรอื และ ภำษบีรกิำรเรอืตำ่งๆ  6,500 บำท 
6. คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
7. คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง ทำ่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บำท(คำ่รักษำพยำบำล 200,000 บำท) ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ำกดัทีม่กีำรตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 
8. ส ำหรับลกูคำ้ 12 ทำ่นขึน้ไป ม ีทมีงำนดแูลตลอดกำรเดนิทำง  ในกรณีลกูคำ้เดนิทำง ตัง้แต ่2-11 ทำ่น จะมไีกด์

ทอ้งถิน่ คอยบรกิำรในประเทศสงิคโปร ์
 
อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คำ่ทอ่งเทีย่วในเมอืงปีนัง (Shore Exclusion) 
2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทำ่น  
3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง (พำสปอรต์)  
4. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ  
5. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
6. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว  
7. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี) และคำ่ภำษีบรกิำรหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3%  
8. ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 5 สงิคโปรด์อลลำ่ร/์ทำ่น/วัน ส ำหรับหัวหนำ้ทวัรไ์ทย 10 เหรยีญ รวม /ทำ่น/

ทรปิ รวม 30 เหรยีญ 
 
หมำยเหต ุ: ส ำคญัมำก 
1. ทำ่นผูโ้ดยสำรสภุำพสตรทีีต่ัง้ครรภไ์มเ่กนิ 24 สปัดำห ์สำมำรถขึน้เรอืไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบรับรองแพทย ์/ สภุำพสตรี

ที่ตัง้ครรภ์เกนิ 24 สัปดำห์ ไม่สำมำรถขึน้เรือได ้และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคืนค่ำโดยสำรใหก้ับผูโ้ดยสำรที่ไม่
สำมำรถขึน้เรอืไดโ้ดยมคีณุสมบตัไิมต่รงตำมเงือ่นไขดังกลำ่ว  

2. เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 6 เดอืน ขอสงวนสทิธิไ์มส่ำมำรถขึน้เรอืได ้ 
 
 
เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
1. ช ำระเต็มจ ำนวน พรอ้มสลปิกำรโอนเงนิและหนำ้หนังสอืเดนิทำง  
2. สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 15 วัน 
 
กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
• ยกเลกิ กอ่น กำรเดนิทำง 30 วัน คนืคำ่ทัวรท์ัง้หมด  
• ยกเลกิ กอ่น กำรเดนิทำง 15 วัน ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื เงนิมดัจ ำ ทัง้หมดในทกุกรณี  
• ยกเลกิ กอ่น กำรเดนิทำง 10 วัน เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 80% ของรำคำทัวรใ์นทกุกรณี  
• ยกเลกิ กอ่น กำรเดนิทำง 07 วัน เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 100 % ของรำคำทวัรใ์นทกุกรณี 

 


