
 

 

 

 

เทีย่วไมอ่ ัน้ 4 วนัเตม็ กบัเรอืส ำรำญ 

 

Singapore – Port Klang (Malaysia) – Malacca (Malaysia) – Singapore 

4 วนั 3 คนื 1 – 4 พฤศจกิำยน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัศกุร ์ที ่1 พฤศจกิำยน 2562  สงิคโปร ์ – Voyager of the Seas 

 

 

06.45 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  Row K ประตทูางเขา้หมายเลข 4 

   เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและมอบเอกสารการเดนิทาง และเชค็อนิใหท้่าน 

 

09.45 น.  เดนิทางสู่ประเทศสงิคโปร ์ดว้ยเทีย่วบนิ SQ973  พรอ้มบรกิารอาหารและแคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

 

13.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์ หลงัจากน้ันผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

และ น าทา่นสูท่่าเรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 

 

 

         
 

      

 



 

 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้11 

และ อาหารวา่งที ่Café Promenade ช ัน้ 5 ไดต้ลอดทัง้วนั   
 

16.30 น.  เรอื Voyager of the Seas จะออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  

** ผูโ้ดยสำรควรถงึท่ำเรอืเพือ่ท ำกำรเชค็อนิ อย่ำงน้อย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก ** 

 

เมือ่ทา่น ไดผ้่านขัน้ตอนการเชค็อนิขึน้เรอื เพือ่เขา้หอ้งพกัของทา่นแลว้  

** เตรยีมตวั เขำ้รว่มฟังกำรสำธติระบบควำมปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตำมโซน

ทีร่ะบุไวใ้นบตัร Sea Pass กรุณำเชค็เวลำทีแ่น่นอนจำกประกำศบนเรอือกีคร ัง้ ** 

 

เมื่อเรอืไดอ้อกจากท่าเรอืแลว้ ท่านสามารถพกัผ่อนทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืส ารวจรอบๆ เรอืไดต้าม

อธัยาศยั 

 ค ่า บรกิารอาหารค ่าทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Carte ทีห่อ้งอาหาร Sapphire ช ัน้ 3, 4 และ 5 

ท่านจะไดร้บัหมายเลขโตะ๊อาหารก่อนลงเรอื จากน้ันชมการแสดงของขบวนพาเหรดจากเหล่า

นักแสดงของเรอืส าราญ บรเิวณ Royal  Promenade ตามดว้ยพิธตีอ้นรบัจากทมีกปัตนัเรอื และ  

ลูกเรอื และยงัมีการแสดงระดบัโลกของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ง La Scala Theater 

ช ัน้ 3  และ 4 หรอืจะปิดทา้ยค ่าคนืแรกนีด้ว้ยแสงส ีและดนตรตีามไนตค์ลบั หรอื น่ังชลิจบิเคร ือ่งดืม่ที่

บารบ์นดาดฟ้าเรอืไดต้ามอธัยาศยั  

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ** โปรแกรมตำ่งๆอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ท่ำนสำมำรถดูโปรแกรมแตล่ะวนัจำกทำง

เรอื จำกนิตยสำร Cruise Compass 
 

 

 



 

 

 
 

   
 

วนัเสำร ์ที ่2 พฤศจกิำยน 2562  กวัลำลมัเปอร,์ พอรต์คลงั (มำเลเซยี) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้ 11 หรอืคณุจะ

เลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ทีห่อ้งอาหาร Sapphire ช ัน้ 3, 4 และ 5 ตาม

อธัยาศยั โปรดดรูายละเอยีดเวลาบรกิารจาก นิตยสาร Cruise Compass  

      

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Cafe ทีช่ ัน้ 11 หรอื

เลอืกทานที ่Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอธัยาศยั 

 

14.30 น  เรอืจอดเทยีบท่ำทีท่่ำเรอืคลงั ประเทศมำเลเซยี 

   

หลงัจากน้ัน น าทา่นน่ังรถบสัเขา้สู ่เมอืงคลงั ซ ึง่ถอืวา่เป็นเมอืง และประตหูลกัทางทะเลสูม่าเลเซยี อกี

ทัง้ยงัเป็นท่าเรอืที่ใหญ่ และคบัคั่งที่สุดของประเทศอีกดว้ย  พาท่านเยี่ยมชม GALERI DIRAJA 

SULTAN ABDUL AZIZ หรือว่า THE ROYAL GALLERY เป็นหอพระราชประวัติ พระราช

กรณียกิจ  และขา้วของเคร ื่องใชใ้น His Late Majesty the Yang di-Pertuan Agong XI, 

Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 

พรอ้มกบัสมัผัสกบัวิถีชวีิตอนัเลิศหรูที่ Istana Alam shah palace หลงัจากน้ัน น าท่านสู่วดั 

Klang Kwan Imm Temple ซ ึง่เป็นหน่ึงในวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงคลงั  

และไม่พลาดที่จะพาไปชอ้ปป้ิงจ ัดเต็ม ซ ึ่งเมืองนี้จะไม่ท าใหคุ้ณผิดหวัง คุณจะพบกบัสินคา้

หลากหลายประเภททีศู่นยก์ารคา้ Aeon Jusco Bukit Tinggi  

 

เย็น น าพาทา่นลิม้ลองอำหำรเย็น ทีภ่ตัตำคำรทอ้งถิน่  

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นกลบัทา่เรอืพอรต์คลงั   

 

21.00 น.  เรอืออกจากทา่เรอื กวัลำลมัเปอร ์(พอรต์คลงั) ประเทศมำเลเซยี 

 

 

 
 

         
 

 

วนัอำทติย ์ที ่3 พฤศจกิำยน 2562  มะละกำ (มำเลเซยี) 
       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้ 11 หรอืคณุจะ

เลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ทีห่อ้งอาหาร Sapphire ช ัน้ 3, 4 และ 5 ตาม

อธัยาศยั โปรดดรูายละเอยีดเวลาบรกิารจาก นิตยสาร Cruise Compass  

 

https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1022648-d14198394-Reviews-Klang_Kwan_Imm_Temple-Klang_Selangor.html
https://th.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g1022648-d14198394-r604471073-Klang_Kwan_Imm_Temple-Klang_Selangor.html


 

 

08.00 น เรอืจอดลอยล าในน่านน ้า มะละกำ, ประเทศมำเลเซยี น าทกุทา่นขึน้ฝ่ังโดยเรอืเล็ก พรอ้มน าทา่น

น่ังรถบสั เพือ่เดนิทางสู ่จตัรุสัดตัช ์และ โบสถค์รสิตม์ะละกำ โบสถแ์ดงนีส้รา้งขึน้เพื่อเป็นทีร่ะลกึ

ในวาระครบรอบ 100 ปีที่ชาวดตัชป์กครองมะละกา ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 12 ปี และ เยี่ยมชม

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของชาติตะวนัตก อย่าง โบถส ์St. Paul's Church และ อนุเสาวรยี ์St. 

Francis Xavier  

 

เทีย่ง น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่  

 

หลงัจากน้ัน น าท่านสู ่Dataran Pahlawan Megamall ชอ้ปป้ิงอสิระ ซ ึง่ท่านสามารถหาซือ้ของ

ฝาก ของทีร่ะลกึไดอ้ย่างจใุจ 

 

   ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัทีท่า่เรอื มะละกา 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นที่หอ้ง Main Dining แบบ A La Carte ที่หอ้งอาหาร Sapphire ช ัน้ 3, 4 

และ 5 นอกจากนีอ้าหารค ่ายงัมบีรกิารในแบบบฟุเฟต ์นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ทีช่ ัน้ 

11 ซ ึง่จะใหบ้รกิารถงึโดยประมาณ 4 ทุ่ม และ ยงัมีอาหารว่างบรกิารทีห่อ้ง Café Promenade  ที่

ช ัน้ 5 ตลอดทัง้คืน ชมการแสดงขบวนพาเหรดเหล่านักแสดงของเรอืส าราญ บรเิวณ Royal  

Promenade เพื่ออ าลาจากทีมกปัตนัเรอื และลูกเรอื และยงัมีการแสดงระดบัโลกของ Royal 

Caribbean Cruise ในหอ้ง La Scala Theater ช ัน้ 3 และ 4 นอกจากนีย้งัสามารถเลอืกซือ้สนิคา้

จากรา้นคา้ปลอดภาษ ีและรว่มสนุกกบัคาสโิน ทีเ่ปิดบรกิารแกท่า่นตลอดทัง้คนื 

 

 

20.00 น  เรอืออกจากทา่เรอื มะละกำ, ประเทศมำเลเซยี 

 

หมำยเหตุ**กรุณำตรวจว่ำท่ำนตอ้งไปรบัหนังสอืเดนิทำง (passport) ของท่ำนคนืใน

เวลำ และสถำนที่ไหนบนเรอืคืนนี้ท่ำนจะไดร้บั แท็กกระเป๋ำตำมสีต่ำงๆ จำกทำง

เจำ้หน้ำทีเ่รอื กรุณำวำงกระเป๋ำของท่ำนไวท้ีห่น้ำหอ้งพกั ก่อนเวลำเทีย่งคนื ท่ำนควร

เตรยีมกระเป๋ำใบเลก็ไวใ้สส่มัภำระ กอ่นทีจ่ะออกจำกเรอืในเชำ้วนัถดัไป 



 

 

 

 
 

     
 

วนัจนัทร ์ที ่4 พฤศจกิำยน 2562                สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ที ่หอ้ง Windjammer Café ช ัน้ 11 หรอื Café Promenade ทีช่ ัน้ 5 

 

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

โดยสวสัดภิาพ เมือ่ทา่นออกจากเรอื ทา่นไปรบักระเป๋าตามทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืแจง้ และตามหมายเลขบน

แท็กสกีระเป๋าของทา่น ** ส ำคญัมำกตรวจสอบสมัภำระของท่ำนกอ่นออกจำกท่ำเรอื ** 

  

กลางวนั  หลงัจากน้ัน น าท่านสู ่ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของประเทศสงิคโปร ์ถนนออรช์ำรด์ (Orchard Road) 

อสิระอำหำรกลำงวนั   

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทกุทา่นสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์

 

17.30 น.  ออกเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ SQ982  สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

19.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

********************************************** 



 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  

1 – 4  พฤศจกิำยน 2562 
 

 

 

 

 

       Interior with Virtual Balcony  

(หอ้งพกัแบบไมม่หีน้ำตำ่ง) 

รำคำทำ่นละ พกั 2 ทำ่น / หอ้ง 

ผูใ้หญ่ หรอื เด็ก 

                  29,900 บำท / ท่ำน 

 
 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

รำคำทำ่นละ พกั 2 ทำ่น / หอ้ง 

ผูใ้หญ่ หรอื เด็ก 

32,500 บำท / ท่ำน 
 

 

 

**หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง** 

 

อตัรำนี้รวม: 

 

• ตั๋วเรอื Voyager of the Seas พรอ้มหอ้งพกับนเรอืส าราญฯ ในแบบทีค่ณุเลอืก   

• ตั๋วเคร ือ่งบนิสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 

• อาหารและเคร ือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบใุน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอื 

• ภาษทีา่เรอื 



 

 

• คา่ทปิพนักงานบนเรอื 

• คา่ทปิไกด ์

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

• ทวัรพ์อรต์คลงั , มะละกา และ สงิคโปรต์ามทีร่ะบ ุ 

• ราคาเด็กเทา่กนักบัผูใ้หญ่ 

 

 

อตัรำนี้ไม่รวม: 

 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมวซีา่(ถา้ม)ี 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์Wifi คา่อาหารและเคร ือ่งดมืทีม่ ีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม  ฯลฯ 

• คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุุดวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

• คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลต่างดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 

• ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสรจ็มภีาษ)ี 

 

 

ขัน้ตอนกำรจอง 

• 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 ือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารบนเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ย แต่จะมีบางรายการทีม่คี่าใชจ้า่ยเพิม่ เชน่ 

อาหารเมนูพิเศษ, การจองหอ้งอาหารพิเศษ, เคร ือ่งดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล ์เคร ือ่งดื่มที่มียี่หอ้ หากคุณสงสยั

สามารถสอบถามไดจ้ากบรกิรโดยตรง หรอืดรูายละเอยีดไดจ้าก Cruise Compass 

• หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอื ออกนอกประเทศโดยเจา้หนา้ทีร่ฐัฯ บรษิทั ไม่สามารถคนืคา่ตั๋วเรอืใหไ้ด ้



 

 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเวลา โปรแกรมทวัรแ์ละเสน้ทางเดนิเรอืโดยอาจมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ ทัง้นีเ้พื่อ

ความปลอดภยัและความเหมาะสมของก าหนดการโดยรวม 

• การน าสิ่งของผิดกฏหมายติดตวัระหว่างการเดินทางหรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนความประพฤติทีไ่ม่

เหมาะสม หรอืผดิกฏหมายเป็นความรบัผดิชอบสว่นบคุคล 

• สายการบนิอาจเปลีย่นเคร ือ่ง (aircraft)  โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในการยกเลกิทกุกรณี 

 

 

หมำยเหต ุ 

 

• บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านึงและรกัษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย หรอืการ หลบหนีเขา้เมอืง  

 
 
 
 

 


