
1 
 

 

 

 

 

 

 

 
ท่องเท่ียวชมเมือง มรดกโลกท่ีมะละกา (มาเลเซีย) 

** นอนบนเรอืทัง้ 2 คืน หอ้งมีหนา้ต่าง ** 

โดยสายการบิน Air Asia 
 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง :   30 มนีำคม-1 เมษำยน 2559 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์– เมอรไ์ลออ้น  – น ำ้พุแหง่ควำมม ัง่ค ัง่  – ทำ่เรอื  HarbourFront Centre       
                    เรอืซูเปอรส์ตำร ์เจมไิน 

04.30 น. พรอ้มกนั ณ สนำมบนิดอนเมอืง ช ัน้ 2 ทำงเขำ้ประตู 1 พบเจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรบั และอ ำนวย

ควำมสะดวก พรอ้มจดัเก็บสมัภำระเช็คอนิทก์ำรเดนิทำง 

06.20 น. เดนิทำงสู่ สนำมบนิชำงฮ ีประเทศสงิคโปร ์โดย สำยกำรบนิอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD361 (ไม่มี

บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

09.40 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิชำงฮ ีประเทศสงิคโปรผ์ำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง รบัสมัภำระ 

                  น ำท่ำน ถ่ำยรูปคู่กับ  เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลำนี้หันหนำ้

ออกทำงอำ่วมำรน่ิำ มทีัศนียภำพทีส่ำยงำม โดยมฉีำกดำ้นหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนำท” ซึง่โดดเด่น

ดว้ยสถำปัตยกรรมคลำ้ยหนำมทุเรยีน ชม ถนนอลซิำเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแมน่ ้ำสงิคโปร ์น ำท่ำน

แวะชม น ้ำพแุห่งควำมมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่่ำมกลำงหมูต่กึซนัเทคซติี ้ซนั

เทค มำจำกค ำในภำษำจนี แปลว่ำควำมส ำเร็จช ิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรำ้งขึน้โดยนักธรุกจิชำวฮอ่งกง ซึง่

นับเป็นโครงกำรพำณิชยข์นำดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่ำถำ้ไดเ้ดนิรอบลำนน ้ำพุ และได ้

สมัผัสน ้ำจะพบโชคดแีละ ร ่ำรวยตลอดปี 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ !! ขำ้วมนัไก ่Boon Tong Kee 
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บำ่ย น ำท่ำนชม วดัเจำ้แมก่วนอมิ ใหท้่ำนไดส้กักำระขอพรจำกองคเ์จำ้แมก่วนอมิพันมอืและใกลก้ันก็เป็น วดั

แขก ซึง่มศีลิปกรรม กำรตกแต่งทีง่ดงำม มเีวลำใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึและเยีย่มชมดำ้นใน จำกนัน้

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่เรอื HarbourFront Centre 

16.30 น. น ำท่ำนลงทะเบยีน สู่ เรอืส ำรำญ ซูเปอรส์ตำร ์เจมไิน (SUPERSTAR GEMINI) เชญิท่ำนพบกับ

ควำมอลังกำรยิง่ใหญ่ของเรอื พรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ควำมบันเทงิระดับโลก อำหำรมือ้ค ่ำ

อันเลศิรสมำกกว่ำ 6 แห่งบนเรอื เต็มอิม่กับอำหำรวันละ 4 มือ้ และอืน่ๆอกีมำกมำย อสิระเตรยีมพรอ้มสู่

ควำมบนัเทงิตำ่งๆของเรอืส ำรำญระดับโลก กบักจิกรรมมำกมำยทีร่อใหท้ำ่นไดส้มัผั 

21.00 น. บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

จำกนัน้เชญิทำ่นอสิระพักผอ่น หรอืรว่มกจิกรรมตำ่งๆ หรอืทำ่นพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

 ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 

   

วนัทีส่อง มะละกำ ประเทศมำเลเชยี  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื ตำมอธัยำศยั  

ใหท้ำ่น พกัผอ่นอสิระ หรอื รว่มกจิกรรมบนเรอื (ดจูำก Star Navigator) 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

บำ่ย เรอืส ำรำญเทยีบทำ่ ณ เมอืงมะละกำ ประเทศมำเลเซยี  

* ทำ่นสำมำรถลงทอ่งเทีย่ว ที ่มะละกำ ไดต้ำมอธัยำศัย รวมในคำ่ทัวรแ์ลว้ ** 

 13.30 น        .น ำทำ่นเทีย่ว ชมเมอืงมะละกำ เมอืงหลวงเกำ่ของมำเลเซยีเป็นเมอืงแหง่ประวัตศิำสตร ์เทีย่วชม 

ยำ่นดัทซแ์สควร ์ชมโบสถเ์ซ็นตป์อล ป้อมปืนเอฟำโมซำ่เรอืรบโบรำณ ถำ่ยรปูกับสำมลอ้เมอืงมะละกำ น ำ

ทำ่นเดนิชมสถำปัตยกรรมชโินโปรตกุสี และชมวัดจนีทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในมำเลเซยี วัด CHENG HOON TENG 

และผำ่นชมมสัยดิ AL-AZIM MOSQUE ถำ่ยรปูกบัสำมลอ้เมอืงมะละกำ  

 อสิระเวลำใหท้่ำนชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินยองเกอร์ ( Jonker Walk) ใหท้่ำนไดซ้ื้อของฝำกของที่ระลึก

หลำกหลำย 

16.30 น.ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับสู ่ทำ่เรอืมะละกำ 

** ส ำหรับทำ่นทีไ่มล่งจำกเรอื เชญิทำ่นสนุกสนำนกบักจิกรรมตำ่งๆทีท่ำงเรอืจัดเตรยีมไวบ้รกิำรทำ่น ***  

18.00 น. รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

19.00 น. เรอืออกเดนิทำงกลับสู ่สงิคโปร ์อสิระชมกำรแสดง หรอืพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

23.30 น. รบัประทำนอำหำรมือ้ดกึ ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

จำกนัน้เชญิทำ่นอสิระพักผอ่น หรอืรว่มกจิกรรมตำ่งๆ หรอืทำ่นพักผอ่นตำมอธัยำศัย  

ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 

 

วนัทีส่ำม สงิคโปร ์– ชอ้ปป้ิงยำ่นถนนออรช์ำรด์ - กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

ใหท้ำ่น พักผอ่นอสิระ หรอื รว่มกจิกรรมบนเรอื (ดจูำก Star Navigator) 

12.00 น. เรอืเทยีบทำ่ HarbourFront Centre สงิคโปร ์ผำ่นพธิกีำรตำ่งๆรับสมัภำระ 

บำ่ย  น ำท่ำนชอ้ปป้ิงย่ำน ถนนออร์ชำร์ด  สินคำ้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่ำสุด จะถูกน ำมำวำงขำยตำม

หำ้งสรรพสนิคำ้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสำยนี้เป็นแห่งแรกเพรำะว่ำสงิคโปรม์ทีำ่เรอืและเรอืสนิคำ้ทกุล ำจะ ตอ้งมำ

ผำ่นที ่ทำ่เรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ำรด์จัดไดว้ำ่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดับโลก เพรำะวำ่มศีนูยก์ำรคำ้ 
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รำ้นคำ้ และโรงแรมชัน้ดีมำกมำยตัง้อยู่เรยีงรำย สองฝ่ังถนน อำทเิช่น หำ้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอืน่ๆอกีมำกมำย (อสิระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรช็อปป้ิง ) 

20.40 น. เดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่FD350  

22.05 น. เดนิทำงกลบัถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดิภ์ำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

   

 
 

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

ทำงบรษัิททวัรจ์ะไมรั่บผดิชอบหำกหนังสอืเดนิทำงเหลอือำยไุมค่รบก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  
30 มนีำคม -1 เมษำยน  2559 

หอ้งพกัแบบมหีนำ้ตำ่ง  34,900  บำท/ทำ่น 

 

 
 
อตัรำนีร้วม 
1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ สำยกำรบนิ ไลออ้นแอร ์ 
2. คำ่หอ้งพกับนเรอืตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง)  
3. คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 
4. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 
5.  รวมคำ่ภำษีทำ่เรอื มะละกำ 1,740 บำท 
6. คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
7. คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง ทำ่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บำท(คำ่รักษำพยำบำล 200,000 บำท) ทัง้นีย้อ่ม

อยูใ่นขอ้จ ำกดัทีม่กีำรตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 
8. ส ำหรับลกูคำ้ 14 ทำ่นขึน้ไป มหีวัหนำ้ทวัรด์แูลตลอดกำรเดนิทำง  ในกรณีลกูคำ้เดนิทำง ตัง้แต ่10-13 ทำ่น จะมหีัวหนำ้

ทัวรค์อยบรกิำรในประเทศสงิคโปร ์เฉพำะบนฝ่ัง 
9. คำ่ฮอลลเิดยช์ำรจ์ จำกเรอื แลว้ 
 
อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัในเรอื อำทเิชน่ คำ่อำหำรเพิม่เตมิ คำ่คำรำโอเกะ คำ่โชวรพ์เิศษตำ่งๆ 
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 ำหรับหวัหนำ้ทวัรไ์ทย 10 สงิคโปรด์อลลำ่ร/์ทำ่น/ทรปิ 
     รวม 25 สงิคโปรด์อลลำ่( ประมำณ 650 – 700 บำท ตอ่ทำ่น )/ทำ่น/ทรปิ 
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หมำยเหต ุ: ส ำคญัมำก 
1. ท่ำนผูโ้ดยสำรสุภำพสตรทีี่ตัง้ครรภไ์ม่เกนิ 24 สัปดำห์ สำมำรถขึน้เรอืไดโ้ดยไม่ตอ้งมใีบรับรองแพทย ์/ สุภำพสตรทีี่

ตัง้ครรภเ์กนิ 24 สปัดำห ์ไมส่ำมำรถขึน้เรอืได ้และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่โดยสำรใหก้ับผูโ้ดยสำรทีไ่มส่ำมำรถขึน้เรอื
ไดโ้ดยมคีณุสมบตัไิมต่รงตำมเงือ่นไขดังกลำ่ว  

2. เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 6 เดอืน ขอสงวนสทิธิไ์มส่ำมำรถขึน้เรอืได ้ 
3. รำคำรวมค่ำหอ้งพัก , กจิกรรมสันทนกำรบนเรือ และค่ำอำหำร (สำมำรถเลือกทำนได ้1 หอ้งอำหำรในแต่ละมื้อ) -

Mariners Buffet (บุฟเฟตน์ำนำชำต)ิ ชัน้ 9 กลำงเรอื -Bella Vista (อำหำรจนี หรอื อำหำรตะวันตด Set Menu) 
ชัน้ 9 ทำ้ยเรือ -Dynasty (อำหำรจีน Set Menu) ชัน้ 11 ทำ้ยเรือ (ในระหว่ำงมื้ออำหำรจะมีน ้ ำดื่มเป็นน ้ ำเปล่ำ
ใหบ้รกิำรเท่ำนัน้ นอกเหนือจำกนี้เป็นเครือ่งดื่มทีส่ั่งพเิศษ อำท ิน ้ำอัดลม เบยีร ์ไวน์ ค่ำใชจ้่ำยจะอยูใ่นควำมรับผดิชอบ
ของทำ่นทีส่ัง่เพิม่)  

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

กลำงเรอื / -หอ้ง Taipan ชัน้ 11 ทำ้ยเรอื  
 
 
เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
1. มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท 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 


