
 

 

MARINER OF THE SEAS 

 

Period  20-23 Oct 2017 

(4 Days 3 Nights) 
 

 

SINGAPORE – PORT KLANG, MALAYSIA- SINGAPORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เดนิทางโดยสายการบนิ 
Singapore Airlines  

• ลอ่งเรอืสําราญลาํใหญ ่ Mariner 
of the Seas สงูถงึ 15 ชัน้ 
รองรบัผู้โดยสารถงึ 2,139 ทา่น 

• อยา่พลาด  Rock-climbing wall 
(ปีนหน้าผาจาํลอง), Ice-skating 
rink (ลานสเก็ตน้ําแข็ง), Mini-golf 
course และ in-line skate 

   



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

 

 

 

20 OCT 17: กรุงเทพ - สิงคโปร์           (-/-/D) 
 

06.30 น. เช็คอินที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั $น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Singapore Airlines 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่ิงคโปร์ โดยสายการบนิ Singapore Airlines เที"ยวบนิ SQ 973  

13.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี สิงคโปร์ รถรอรับคณะเดินทางสู่ ท่า เรือ MARINA BAY  

15.00 น.  คณะผูเ้ดินทางเช็คอินดว้ยตนเอง ณ ท่าเรือ MARINA BAY พร้อมดว้ยหนงัสือเดินทางอาย ุ6 เดือนขึ'นไปและผา่น

กระบวนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเขา้สู่ห้องพกั อิสระตามอธัยาศยั  
 **พนักงานจะเป็นผู้นํากระเป๋าใบใหญ่มาส่งให้ท่านที$หน้าห้อง กระเป๋าอาจจะไปถึงห้องช้ากว่าท่าน หากมียาหรือ

ของที$จําเป็นต้องใช้ ควรจัดเตรียมใส่กระเป๋าใบเลก็ติดตัวไว้เลยจะสะดวกกว่า** 
.... น.  เขา้ร่วมการสาธิตเพื0อการโดยสารเรือดว้ยความปลอดภยั 
17.00 น .  เรือ MARINER OF THE SEAS ออกจากท่าเรือ Mariner Bay Cruise Center Singapore มุง่หน้าสู ่

พอร์ตคลงั มาเลเซีย  
คํ�า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer หรือ Main Restaurant หลงั

รับประทานอาหารคํ"า อิสระพกัผอ่นในห้องพกัสว่นตวั และทา่นสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมตา่ง ๆ 
ภายในเรือสําราญ ไมว่า่จะเป็นชมห้องสปา, ชมการแสดง, ห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ และ
สว่นสนัทนาการอื"น ๆ 
 

 
 
 
 
 

DATE PORT ARRIVE DEPART 

20 OCT 17  SINGAPORE - 17.00 

21 OCT 17 PORT KLANG, MALAYSIA 08.00 17.00 

22 OCT 17 CRUISING - - 

23 OCT 17 SINGAPORE 08.00 - 



 

 

21 OCT 17: พอร์ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์) – ฟรี!! รถรับส่งไป Mitsui Duty Free       (B/-/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร  

Wind Jammer หรือ Main Restaurant 
08.00น. เรือสําราญเทียบทา่ ณ  พอร์ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์) เมืองหลกัทางทะเลสู่มาเลเซีย และเป็นท่าเรือที�ใหญ่และ

คบัคั�งที�สดุของประเทศ อยู่ห่างจากกวัลาลมัเปอร์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้38 กม.   

09.00 น. ฟรี!! ซิตี9ทวัร์กวัลาลมัเปอร์และอสิระช้อปปิ9 งที$ Mitsui Duty Free 
นาํชมเมืองกวัลาลมัเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย  ถ่ายรูปคู่กบัตึกแฝดปิโตรนาส ผา่นชมพระราชวงัอิสตาน่ากา
รา ที0ประทบัของสมเด็จพระรามาธิบดีของมาเลเซีย จากนั'นเดินทางสู่จตุัรัสเมอร์เดกา้ จตุัรัสที0รําลึกถึงวนัที0
มาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพน้จากระเทศในเครือจกัรภพ ผา่นชมอาคาร
สุลต่านอบัดุลซามดั ที0ปัจจุบนัเป็นสถานที0ของทางราชการ จากนั'นนาํ
ท่านสู่ Mitsui Outlet Park KLIA Sepang  เพลิดเพลินกบัสินคา้แบรนด์
ดงัจ่อคิวใหเ้ลือกมากมากมาย ตั'งแต่แบรนดเ์ครื0องสาํอาง เครื0องกีฬา ไป
จนถึงสินคา้แฟชั0น บนพื'นที0 44,000 ตารางเมตร และศูนยอ์าหารขนาด 
24,000 ตารางเมตร ที0ใหบ้ริการอาหารจากทั0วโลก ไม่วา่จะเป็นมาเลเซีย 
ญี0ปุ่น อิตาลี จีนและอาหารไทย **ไม่รวมอาหารกลางวัน**  

 หรือ ซื Qอทริป Shore Excursion ของเรือเที"ยวกวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย  
หรือ เลือกพักผ่อนสบายๆ บนเรือ ทางเรือสําราญมีกิจกรรมสันทนาการรองรับมากมาย ตามกําหนดการ 
Compass เชน่ โยคะ สมัมนาให้ความรู้ตา่ง ๆ กิจกรรม ณ สระวา่ยนํ Qา ชมภาพยนตร์ 

เที�ยง บริการอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer    
17.00น.   เรือ MARINER OF THE SEAS ออกจากท่าเรือ พอร์ตคลัง มุ่งหน้าสู่สิงคโปร์ มาก่อนเวลาเรือออก 1 

ชั�วโมง 
คํ�า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer หรือ Main Restaurant หลงั

รับประทานอาหารคํ"าเสร็จ ทา่นสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ตา่งๆ ที"ทางเรือสาราญนา
เสนอไว้ให้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื"องดื"มสดุโปรด ณ บาร์หรือ
เลาจ์นตา่งๆ บนเรือ เสี"ยงโชคภายในคาสิโนบนเรือ 

   



 

   
 

 

22 OCT 17: ล่องน่านนํ9าสากล Cruising at Sea       (B/L/D)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร 

ทั Qงวันอิสระพักผ่อนในห้องพักส่วนตวั และท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่าง  ๆ  ภายในเรือ
สําราญ ไมว่า่จะเป็นห้องสปา, ซาวนา่, ห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ และส่วนสนัทนาการอื"น ๆ 
เชน่ 

• ชมฟรีการแสดงโชว์ แสง สี เสียง ทกุคํ"าคืน ณ ห้องเธียเตอร์    

• บาร์และเลาจ์นหลากหลายธีมถึง 15 แหง่ 

• เสี"ยงโชคไปกบัคาสิโนรอยลั 

• กิจกรรม และสนัทนาการตลอดทั Qงวนั 

• ร้านค้าปลอดภาษีแหลง่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนม จิลเวลรี" นํ Qาหอม เสื Qอผ้า และสินค้าที"ระลกึจากช้อป
สินค้าแบรนด์เนม    
 

*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเตมิ*  

    
 
เที�ยง  บริการอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer  หรือ Main Restaurant 
คํ�า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer หรือ Main Restaurant หลงั

รับประทานอาหารคํ"าเสร็จ ท่านสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ตา่งๆ ที"ทางเรือสาราญ



 

นาเสนอไว้ให้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื"องดื"มสดุโปรด ณ บาร์
หรือเลาจ์นตา่งๆ บนเรือ เสี"ยงโชคภายในคาสิโนบนเรือ 

23 OCT 17: สิงคโปร์ – กรุงเทพ        (B/-/-)            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer หรือ Main Restaurant 
08.00 น. เรือ MARINER OF THE SEAS เข้าเทียบท่าเรือ MARINA BAY   
10.00 น. อําลาเรือ MARINER OF THE SEAS เมื"อเช็คเอาท์ออกจากเรือแล้ว  รถรับคณะจากทา่เรือ Marina Bay นํา

ทา่นเดนิทางสู่ เมอร์ไลออนพาร์ค ชมและถ่ายรูปเป็นที"ระลกึกบัเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สญัลกัษณ์ของ
ประเทศสิงคโปร์  จากนั Qนเดนิทางสูย่่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี $ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic 

Temple) สร้างขึ Qนเพื"อเป็นที"ประดษิฐานพระเขี Qยวแก้ว ของพระพทุธเจ้า วดัพระพทุธศาสนาแหง่นี Qสร้าง 
สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั วางศลิาฤกษ์ เมื"อวนัที" 1มีนาคม 2005 คา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างทั Qงหมดราว 62 
ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชั Qนล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั Qน 2-3 เป็น
พิพิธภณัฑ์และห้องหนงัสือ ชั Qน 4 เป็นที"ประดษิฐานพระเขี Qยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ทา่นได้สกัการะองค์เจ้า
แมก่วนอิมและใกล้กนัก็เป็นวดัแขกซึ"งมีศลิปกรรมการตกแตง่ที"สวยงาม จากนั Qนอิสระให้ทา่นได้เลือกซื Qอของ
ฝากและของที"ระลึกตามอธัยาศยั 

 **อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกในการเลือกซื $อของที�ระลึก** 
15.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชางงี เพื"อเตรียมตวัเดนิทางกลบั 
18.35 น. อําลาสิงคโปร์ มุง่หน้าสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Singapore Airlines เที"ยวบิน SQ 978 

20.00 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ.. 
 

----- End of Service ------ 

ข้อควรรู้ การบริการในห้องอาหารหลกัจะเปิดและปิดบริการตามกําหนดเวลาเทา่นั Qน อยา่งไรก็ตามในระหว่างมื Qออาหาร 
ทา่นสามารถรับของวา่งตามจดุบริการตา่ง ๆ เชน่ Hotdog และไอศกรีม ณ บริเวณสระวา่ยนํ Qา (เปิดชว่งบา่ย) 
หรือ บริการอาหารวา่ง ณ CaféPromenade ซึ"งจะเปิดบริการเกือบ 24 ชม (เบเกอรี" ชา กาแฟ นํ Qาดื"ม) 
 
 
 
 
 
 
 



 

ราคาปรกต ิMariner of the Seas 
วนัที� 20-23 ตลุาคม 2560 

 หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง หอ้งแบบมรีะเบยีง 

พกัคู ่ทา่นละ 
 

31,888.- 
 

35,888.- 

พกัเดี�ยว 41,888.- 49,888.- 

 
 

 

ราคาPromotion จองและชําระ 
ภายในวนัที� 20 กนัยายน 2560 

 หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง 
 

หอ้งแบบมรีะเบยีง 

พกัคู ่ทา่นละ 

 

29,999.- 

 

33,999.- 
 

อตัราดังกล่าวรวม 

� ค่าล่องเรือสาํราญหอ้งพกัต่อท่าน ตามแบบห้องที0เลือก 
� ค่าตัQวเครื0องบินไป-กลบั โดยสายการบิน Singapore Airlines  

� ค่ารถรับส่ง 2 เที0ยวไป-ไปกลบั จากสนามบิน Changi Airport ถึงท่าเรือ MARINA BAY 

� ค่าอาหารทุกมื'อภายในเรือ (หากท่านใชบ้ริการอาหารพิเศษ ในหอ้งอาหารพิเศษต่างๆ จะมีค่าใชจ่้ายเพิ0ม) 

� ค่ากิจกรรมต่างๆที0ระบุไวอ้ยูใ่นค่าล่องเรือ *ไม่รวมกิจกรรมที0มีค่าใชจ่้ายเพิ0มเติม* 

� ค่าภาษี และค่าทริปพนกังานบนเรือ 

 

อตัราดังกล่าวไม่รวม 

� ค่าภาษีมูลค่าเพิ0ม 7 % และ ค่าหกัภาษี ณ ที0จ่าย 3 % กรณีขอใบกาํกบัภาษี 
� ค่าหนงัสือ เดินทาง ค่าวซ่ีา และค่าแจง้เขา้-แจง้ออกสาํหรับท่านที0ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 

� ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิ0น 15 SGD 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื0องดื0ม ที0ไม่รวมอยูใ่นค่าเรือ และ ค่าอาหารในกรณีที0ท่านเขา้ใชบ้ริการ

ในหอ้งอาหารพิเศษ ภายในเรือ 
� ค่าถ่ายรูป และกิจกรรมอื0นๆภายเรือ ที0มีค่าใช่จ่ายเพิ0มเติม 



 

� ค่าประกนัภยัการเดินทาง หากท่านสนใจตอ้งการซื'อประกนัการเดินทาง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที0ของทางบริษทัฯ เพื0อ 

เพื0อสอบถามแผนประกนัไดที้0 เบอร์ 02-7363866-9 

การชําระเงิน 

� เมื0อท่านตอ้งการในการจองเรือแลว้ กรุณาชาํระเงินค่ามดัจาํโดนการโอนเงินท่านละ 50 % ของค่าเรือภายใน 3 วนั  
เพื0อเป็นการสาํรองที0นั0ง และกรุณาชาํระค่าเรือส่วนที$เหลือภายใน 60วนัก่อน (18 ส.ค. 2560) กาํหนดการออกเดินเรือ 

ข้อกาํหนดอื$นๆ 

� เนื0องจากการเดินทางดว้ยเรือสาํราญมีกฎขอ้บงัคบัมากมาย ดงันั'นกรุณาวางแผนการเดินทางตั'งแต่เนินๆ เพื0อท่านจะไดไ้ม่
พลาดวนั และ เส้นทางที0ท่านตั'งใจที0จะเดินทาง 

� ท่านสามารถเลือกซื'อทวัร์กบัทางเรือ Royal Caribbean เพื0อท่องเที0ยวตามท่าเรือต่างๆ ที0เรือแวะจอด  
(Shore Excursion) ท่านสามารถซื'อทวัร์เสริมไดที้0เรือ 

� ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ ในการคืนค่าล่องเรือสาํราญทั'งหมด ในกรณีที0ท่านเดินทางไปยงัท่าเรือไม่ทนัตามเวลาที0เรือ
กาํหนดไว ้ถึงแมจ้ะเป็นเหตุสุดวสิัยก็ตาม อาทิเช่น การยกเลิกของเที0ยวบิน ความล่าชา้ของเที0ยวบิน หรือปัญหาทาง
การจราจร ฯลฯ  

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มเขา้-ออกนอกประเทศ / การนาํสิ0งของผดิกฎหมาย /  เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื0อมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที0ยวบิน ซึ0 งบริษทัฯไม่อาจ
คืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จะเป็นบางส่วนหรือทั'งหมด  

� ในกรณีที0ท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจง้ ทางบริษทัฯก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 90 วนั และในกรณีที0ท่าน
ยกเลิกนอ้ยกวา่ 90 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามดัจาํและค่าเรือทั'งหมด  

� หากท่านยกเลิกวนัเดินทาง อนัเนื0องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ0งในคณะของท่าน ท่านสามารถ เปลี0ยนชื0อผูเ้ดินทางไดเ้พียง
หนึ0งคนเท่านั'น  ซึ0 งจะไม่สามารถยกเลิกพร้อมกนัทั'งหมดได ้ทางบริษทัฯขอสงวนสทธ̀ิในการคืนค่ามดัจาํและค่าใชจ่้าย
ค่าเรือทั'งหมด 

� ทางบริษทัฯขอสงวนในการเปลี0ยนแปลงเงื0อนไขต่างๆดงักล่าวขา้งตน้โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

 

MARINER OF THE SEAS 



 

 
 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง 

 

- หอ้งพกัเป็นเตียงเล็ก 2 เตียง (สามารถปรับเป็น
เตียงใหญ่ 1 เตียงได)้  

- ขนาดห้อง 150 ตารางฟุต   
- มีโซฟา ทีว ีและมีหอ้งนํ'าส่วนตวั 

 

 

 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 

 

- หอ้งพกัเป็นเตียงเล็ก 2 เตียง (สามารถปรับเป็น
เตียงใหญ่ 1 เตียงได)้  

- ขนาดห้อง 184  ตารางฟุต   
- ขนาดระเบียง 50 ตารางฟุต 
- มีโซฟา ทีว ีและมีหอ้งนํ'าส่วนตวั 
- หอ้งระเบียง สามารถเปิดประตูรับแสง ชม

บรรยากาศภายนอก และมีเกา้อี'นั0งรับลมที0ระเบียง
ไดด้ว้ย 

 

 


