
 

ซัมเมอรน์ี.้..หนรีอ้นไปหารกั 

กบัเรือส าราญสดุคล ู 

Singapore – Port Klang (Malaysia) – Phuket (Thailand) - Singapore 

5 วนั 4 คนื 13 – 17  เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรท์ี ่13 เมษายน 2563  สงิคโปร ์ – Quantum of the Seas 

 
 

05.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  Row D ประตทูางเขา้หมายเลข 2 

   เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและมอบเอกสารการเดนิทาง และเชค็อนิใหท้า่น 

 

08.00 น. เดนิทางสูป่ระเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG403  พรอ้มบรกิารอาหาร และ

เคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

 

11.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์ หลงัจากน้ันผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ  

น าทา่นสูท่า่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 

 

 

บ่าย บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้14 

และ อาหารวา่ง ที ่Café Promenade ช ัน้ 4 ไดต้ลอดทัง้วนั 

 

 

17.00 น.  เรอื Quantum of the Seas จะออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  

** ผูโ้ดยสารควรถงึท่าเรอืเพือ่ท าการเชค็อนิ อย่างน้อย 3 ช ัว่โมงก่อนเรอืออก ** 

 

 

 

 



 

เมือ่ทา่น ไดผ้่านขัน้ตอนการเชค็อนิขึน้เรอื เพือ่เขา้หอ้งพกัของทา่นแลว้  

** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซน

ทีร่ะบุไวใ้นบตัร Sea Pass กรุณาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 

 

 

ค ่า รว่มรบัประทานอาหารเย็น ที่หอ้ง Main Dinning กรุณาแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมกางเกงขาสัน้, 

รองเทา้แตะ) 

 

  

หลงัอาหารเย็น ท่านสามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั หรอืเขา้รว่มดูโชว ์ทีท่างเรอืไดจ้ดัไวใ้หท้่าน

สามารถดกูจิกรรมตา่งได ้จาก Cruise Compass ทีท่างเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท้า่นทีห่อ้งพกั 

 

หมายเหต ุ** โปรแกรมตา่งๆ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแตล่ะวนัจากทางเรอื  

จาก นิตยสาร Cruise Compass 
 

 

 
    

 

 



วนัองัคารที ่14 เมษายน 2563   กวัลาลมัเปอร,์ พอรต์คลงั (มาเลเซยี) 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้ 14 หรอืคณุจะ

เลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining ทีท่างเรอืจดัไวใ้หเ้ป็นพเิศษส าหรบัทุกท่าน โปรด
ดรูายละเอยีดเวลาบรกิารจาก นิตยสาร Cruise Compass  

      

07.00 น  เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอืคลงั ประเทศมาเลเซยี 

   

07.45 น. หลงัจากน้ัน น าทา่นน่ังรถบสัเขา้สู ่เมอืงคลงั ซ ึง่ถอืวา่เป็นเมอืง และประตหูลกัทางทะเลสูม่าเลเซยี อกี

ทัง้ยงัเป็นท่าเรอืทีใ่หญ่ และคบัคั่งทีสุ่ดของประเทศอกีดว้ย น าท่านสกัการะวดั Klang Kwan Imm 

Temple ซึง่เป็นหน่ึงในวดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในเมอืงคลงั หลงัจากน้ันเดนิทางไปสมัผสักบัวถิชีวีติอนัเลศิ

หรทูี ่Istana Alam shah palace  

 

และน าท่านเยี่ยมชม หรอืว่า THE ROYAL GALLERY เป็นหอพระราชประวตั ิพระราชกรณียกจิ 

แล ะข ้า วขอ ง เค ร ื่อ ง ใช ใ้น  His Late Majesty the Yang di-Pertuan Agong XI, Sultan 

Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj  

 

 

พลาดไม่ไดท้ีจ่ะพาไปชอ้ปป้ิงจดัเต็ม ซึง่เมอืงนีจ้ะไม่ท าใหคุ้ณผดิหวงั คณุจะพบกบัสนิคา้หลากหลาย

ประเภททีศู่นยก์ารคา้ Aeon Jusco Bukit Tinggi  

 

เทีย่ง น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่  

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นกลบัทา่เรอืพอรต์คลงั   

 

15.00 น.  เรอืออกจากทา่เรอื กวัลาลมัเปอร ์(พอรต์คลงั) ประเทศมาเลเซยี 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นที่หอ้ง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนีอ้าหารค ่ายงัมีบรกิารใน

แบบบุฟเฟต ์นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้ 14 ซึง่จะใหบ้รกิารถงึโดย 

ประมาณ 4 ทุ่ม และ ยังมีอาหารว่างบร ิการที่หอ้ง Café Promenade  ที่ช ัน้ 4 ตลอดทั้งคืน  

ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหล่านักแสดงของเรอื ส าราญ บรเิวณ  Royal  Promenade เพื่อ

อ าลาจากทมีกปัตนัเรอื และ  ลูกเรอื และ ยงัม ีการแสดงระดบัโลกของ Royal Caribbean Cruise 

ในหอ้ง The Royal Theater ชัน้ 3, 4 และ 5 นอกจากนีย้งัสามารถเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้

ปลอดภาษี และ รว่มสนุกกบัคาสโิน ทีเ่ปิดบรกิารแกท่า่นตลอดทัง้คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

วนัพุธที ่15 เมษายน 2563   ภูเก็ต (ไทย) 
       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้ 14 หรอืคณุจะ

เลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining ตามอธัยาศยั โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิารจาก 

นิตยสาร Cruise Compass  

 

10.00 น เรอืจอดลอยล าในน่านน า้ ภูเก็ต, ประเทศไทย  

 

11.00 น. หลงัจากน้ัน น าท่านน่ังรถบสัเขา้สู่ ภูเก็ต เพื่อน าท่าน รา้นของฝากภูเก็ต พรทพิย ์ไปเลอืกซือ้

ของฝาก อาหารทะเลแหง้แปรรปู และ สนิคา้ของฝากพืน้เมอืงจากภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของจงัหวดัภเูก็ต 

 

เทีย่ง น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่  

 

หลงัจากน้ันน าทา่นไป ย่าน Old Town ยา่นเมอืงเกา่ของภเูก็ต พลาดไม่ไดท้ีจ่ะถ่ายรปู และดืม่ด ่า

กบับรรยากาศของตกึชโินโปรตกุสี ทีผ่สมผสานเอาความเป็นศลิปะตะวนัตกและตะวนัออก เขา้ไว ้

ดว้ยกนัอยา่งกลมกลนื จนเป็นเอกลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ของเมอืงภเูก็ต สามารถเดนิชม มรีา้นคา้ และรา้น

คาเฟ่ มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรค ์

 

น าท่านไหวพ้ระเพื่อเป็นศิรมิงคลตอ้นรบัวนัปีใหม่ไทยที ่วดัฉลอง เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองทีม่ีช ือ่เสียง

ของภเูก็ต  ถา้ใครมาภเูก็ตจะตอ้งมาแวะนมสัการหลวงพ่อแชม่ แห่งวดัฉลอง 

 

หลงัจากน้ันน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่แหลมพรหมเทพ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หน่ึงของภเูก็ต 

อสิระใหท้า่นไดด้ืม่ด ากบัทศันียภ์าพทีส่วยงามยิง่นัก 

 

เย็น   ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลบัทีท่า่เรอื  

 



ค ่า รบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Carte ช ัน้ 3 และ 4 นอกจากนีอ้าหารค ่ายงั

มบีรกิารในแบบบุฟเฟต ์นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้ 14 ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ

โดยประมาณ 4 ทุม่ และ ยงัมอีาหารวา่งบรกิารทีห่อ้ง Café Promenade  ทีช่ ัน้ 4 ตลอดทัง้คนื  

 

ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหลา่นักแสดงของเรอืส าราญ บรเิวณ Royal  Promenade เพือ่อ าลา

จากทมีกปัตนัเรอื และ  ลกูเรอื และ ยงัม ีการแสดงระดบัโลกของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ง 

The Royal Theater ชัน้ 3,4 และ 5 นอกจากนีย้งัสามารถเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษี 

และ รว่มสนุกกบัคาสโิน ทีเ่ปิดบรกิารแกท่า่นตลอดทัง้คนื 

 

22.00 น  เรอืออกจาก ท่าเรอืภูเก็ต, ประเทศไทย 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 เมษายน 2563   ล่องน่านน ้าสากล              
       

เชา้   รว่มรบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื 

ทีช่ ัน้ 14 

 

 หลงัจากน้ัน ทา่นสามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั หรอืเขา้รว่มกจิกรรมทีท่างเรอืไดจ้ดัใหใ้นแต่ละวนั 

อาทิ เชน่ Flow Rider (กระดานโตค้ลื่นจ าลอง), I Fly Rip Cord, The North Star กระเชา้

ลอยฟ้าชมววิ 360 องศา, คาสโิน รอแยล หรอืจะใชบ้รกิาร สปา หรอื ซาวน่า กบัทางเรอืได ้หรอืทา่น

สามารถชอ้ปป้ิงแบบปลอดภาษี ไดต้ามรา้นตา่งๆ   

 

กลางวนั รว่มรบัประทานอาหารกลางวนัที ่หอ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้ 14 แบบบุฟเฟ่ต ์

นานาชาต ิหรอืจะเป็นแบบ A La Carte ทีท่างเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้

 

เย็น รว่มรบัประทานอาหารกลางทีห่อ้งอาหาร Main Dinning  กรณุาแตง่กายสภุาพ 

 

 



หมายเหตุ**กรุณาตรวจว่าท่านตอ้งไปรบัหนังสอืเดนิทาง (passport) ของท่านคนื ใน

เวลา และสถานทีไ่หนบนเรอืคนืนีท่้านจะไดร้บัแท็กกระเป๋าตามสตีา่งๆ จากทางเจา้หน้าที่

เรอื กรุณาวางกระเป๋าของท่านไวท้ี่หน้าหอ้งพกั ก่อนเวลาเที่ยงคนื ท่านควรเตรยีม

กระเป๋าใบเล็กไวใ้ส่สมัภาระ ก่อนทีจ่ะออกจากเรอืในเชา้วนัถดัไป    

 

 

 

   

 

 

 

วนัศกุรท์ี ่17 เมษายน 2563  สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ที ่หอ้ง Windjammer Café ช ัน้ 14 หรอื Café Promenade ทีช่ ัน้ 4 

 

08.00 น. เรอืส าราญ Quantum of the Seas เดนิทางถงึทา่เรอื Marina Bay Cruise Center Singapore  

โดยสวสัดภิาพ เมือ่ทา่นออกจากเรอื ทา่นไปรบักระเป๋าตามทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืแจง้ และตามหมายเลขบน

แท็กสกีระเป๋าของทา่น ** ส าคญัมากตรวจสอบสมัภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรอื ** 

 

 08.45 น. หลงัจากน้ัน น าทา่นน่ังรถบสั เพือ่ไปถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์โดย

รปูป้ันคร ึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีศันียภาพทีส่วยงามเป็นอยา่งมาก 

 

กลางวนั  หลงัจากน้ัน น าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของประเทศสงิคโปร ์ถนนออรช์ารด์ (Orchard Road) 

อสิระอาหารกลางวนั   

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทกุทา่นสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

 

18.15 น.  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG408 สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

19.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 



อตัราคา่บรกิาร  

13 – 17 เมษายน 2563 

 

 
 

 

 

INSIDE 

(หอ้งพกัแบบไม่มหีน้าตา่ง) 

ราคาท่านละ พกั 2 ท่าน / หอ้ง 

ผูใ้หญ่ หรอื เด็ก 

39,900 บาท / ท่าน 
 

 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

ราคาท่านละ พกั 2 ท่าน / หอ้ง 

ผูใ้หญ่ หรอื เด็ก 

45,700 บาท / ท่าน 
 

 

**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

 

อตัรานีร้วม: 

 

• ตั๋วเรอื Quantum of the Seas พรอ้มหอ้งพกับนเรอืส าราญฯ ในแบบทีค่ณุเลอืก   

• ตั๋วเคร ือ่งบนิการบนิไทย ไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 

• อาหารและเคร ือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบุใน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรม และความบนัเทงิบนเรอื 

• ภาษีทา่เรอื 

• คา่ทปิพนักงานบนเรอื 

• คา่ทปิไกด ์

• ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

• ทวัรพ์อรต์คลงั, ภเูก็ต และ สงิคโปรต์ามทีร่ะบุ  

• ราคาเด็กเทา่กนักบัผูใ้หญ่ 

 

 

 

 

 



อตัรานีไ้ม่รวม 

 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมวซีา่(ถา้ม)ี 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์Wifi คา่อาหาร และเคร ือ่งดมืทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ฯลฯ 

• คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

• คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบุคคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีการบรกิารหกัณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสรจ็มภีาษี) 

 

ขัน้ตอนการจอง 

• สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทางใหเ้จา้หนา้ที ่(ทีม่อีายเุหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนในวนัเดนิทาง) 

• มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัทีไ่ดท้ าการส ารอง แตไ่ม่เกนิ 5 วนั กรณีตดิวนัหยดุ 

• สว่นทีเ่หลอืช าระ 65 วนักอ่นออกเดนิทาง  

• คณุจะไดร้บัเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจอง 

• ทา่นจะไดร้บัตั๋วเรอืโดยประมาณ 30 วนั กอ่นเดนิทาง 

 

เง่ือนไข  

 

• บรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเสน้ทางเดนิเรอื, หรอืโปรแกรมทวัร ์โดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละไม่สามารถขอคืน

คา่บรกิารได ้

• น ้าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดไดท้่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั, หากน ้าหนัก

สมัภาระของทา่นเกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด ทา่นตอ้งช าระคา่สว่นเกนิเอง 

• อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารบนเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่าย แต่จะมบีางรายการทีม่คี่าใชจ้่ายเพิม่ เชน่ 

อาหารเมนูพิเศษ, การจองหอ้งอาหารพิเศษ, เคร ือ่งดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล ์เคร ือ่งดื่มที่มียี่หอ้ หากคุณสงสยั

สามารถสอบถามไดจ้ากบรกิรโดยตรง หรอืดรูายละเอยีดไดจ้าก Cruise Compass 

• หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอื ออกนอกประเทศโดยเจา้หนา้ทีร่ฐัฯ บรษิทั ไม่สามารถคนืคา่ตั๋วเรอืใหไ้ด ้

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเวลา โปรแกรมทวัรแ์ละเสน้ทางเดนิเรอืโดยอาจมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ ทัง้นีเ้พือ่

ความปลอดภยัและความเหมาะสมของก าหนดการโดยรวม 

• การน าสิ่งของผิดกฏหมายติดตวัระหว่างการเดินทางหรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่

เหมาะสม หรอืผดิกฏหมายเป็นความรบัผดิชอบสว่นบุคคล 

• สายการบนิอาจเปลีย่นเคร ือ่ง (aircraft) โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในการยกเลกิทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ 

 

• บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านึงและรกัษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย หรอืการ หลบหนีเขา้เมอืง  
 
 


