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ล่องเรือส ำรำญ Voyager of the Seas Full Board 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - กัวลำลัมเปอร์ - มะละกำ (มำเลเซีย) - สิงคโปร์ 

 

 โดยสำยกำรบิน สิงคโปร์แอร์ไลน ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่25-28 ต.ค. 62                     รำคำเริ่มต้นที่ 28,900 บำท (พักห้องไมม่หีน้ำต่ำง) 

 
 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบิน ชำงงี - ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS 
(โปรดตรวจสอบท่ำเทียบเรือ กับเจ้ำหน้ำที่อีกครั้ง) - เช็คอินเข้ำขึ้นเรือส ำรำญ Voyager of the SEAs ในเครือ 
Royal Caribbean - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำย เรือเทียบท่ำ พอร์ตคลัง มำเลเซีย - Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz - 
Istana Alam shah palace - วัด Klang Kwan Imm Temple - Aeon Jusco Bukit Tinggi  - กลับข้ึนเรือ อิสระ
พักผ่อน 

วันที3่ 
นั่งเรือเล็ก ขึ้นฝั่งมะละกำ มำเลเซีย - จัตุรัสดัตช์ - โบสถ์คริสต์มะละกำ - อนุเสำวรีย์ St. Francis Xavier - ช้อปปิ้ง 
Dataran Pahlawan Megamall - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน 

วันที่4 อ ำลำเรือส ำรำญ - จอดเทียบท่ำสิงคโปร์ - ช้อปปิ้งถนนออร์ชำร์ด - สนำมบินชำงงี - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันศุกร์ ที่ 25 ตุลำคม 2562  กรุงเทพฯ - สิงคโปร์  - Voyager of the Seas 

06.45 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row K ประตูทางเข้าหมายเลข 4 จ้าหน้าที่คอยให้การ 
   ต้อนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และ เช็คอินให้ท่าน 
09.45 น.  เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน SQ973  พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
13.15 น.    เดินทางถึง สนามบิน ชางงี ประเทศสิงคโปร์  หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ  
   น าท่านสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 
 
 

 
 
 
 

บ่าย บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น11 
และ อาหารว่าง ที่ Café Promenade ชั้น 5 ได้ตลอดทั้งวัน   

16.30 น.  เรือ Voyager of the Seas จะออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  
** ผู้โดยสำรควรถึงท่ำเรือเพื่อท ำกำรเช็คอิน อย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก ** 
เมื่อท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว  
** เตรียมตัว เข้ำร่วมฟังกำรสำธิตระบบควำมปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตำมโซนที่ระบุไว้
ในบัตร Sea Pass กรุณำเช็คเวลำที่แน่นอนจำกประกำศบนเรืออีกครั้ง ** 
เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน หรือส ารวจรอบๆ เรือได้ตาม
อัธยาศัย 

ค่ า บริการอาหารค่ าท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3 และ 4 ท่าน
จะได้รับหมายเลข โต๊ะอาหารก่อนลงเรือ จากนั้นชมการแสดง ของขบวนพาเหรดจากเหล่านักแสดง
ของเรือส าราญ บริเวณ Royal  Promenade ตามด้วยพิธีต้อนรับจากทีมกัปตันเรือ และ  ลูกเรือ และ
ยังมีการแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theater ชั้น 3  และ 4 
หรือจะปิดท้ายค่ าคืนแรกนี้ด้วยแสงสีและดนตรีตาม 
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ไนต์คลับ หรือ นั่งชิลจิบเครื่องดื่มท่ีบาร์บนดาดฟ้าเรือได้ตามอัธยาศัย  
หมำยเหตุ ** โปรแกรมต่ำงๆ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถดู โปรแกรมแต่ละวัน 
จำกทำงเรือ จำก นิตยสำร Cruise Compass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเสำร์ ที่ 26 ตุลำคม 2562  กัวลำลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มำเลเซีย) 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11 หรือคุณจะ
เลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining  ชั้น 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียด
เวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass       

กลางวัน  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 11 หรือเลือก
ทานที่ Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย 

14.30 น   เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือคลัง ประเทศมาเลเซีย   
หลังจากนั้น น าท่านสู่ เมืองคลัง ซึ่ง เป็นเมืองและประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซีย ทั้งยังเป็นท่าเรือท่ี
ใหญ่และคับคั่งที่สุดของประเทศอีกด้วย  
พาท่านเยี่ยมชม Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz หรือว่า The Royal Gallery เป็นหอพระ
ราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และข้าวของเครื่องใช้ใน His Late Majesty the Yang di-Pertuan 
Agong XI, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj   พร้อมกับสัมผัสกับวิถีชีวิตอันเลิศหรูที่ 
Istana Alam shah palace  
หลังจากนั้น น าท่านสู่ วัด Klang Kwan Imm Temple ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคลัง 
และไม่พลาดที่จะพาไปช้อปปิ้งจัดเต็ม ซึ่งเมืองนี้จะไม่ท าให้คุณผิดหวัง คุณจะพบกับสินค้าหลากหลาย
ประเภท ที่ศูนย์การค้า Aeon Jusco Bukit Tinggi  

http://www.cruisedomain.com/
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
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
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เย็น น าท่านรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารท้องถิ่น ได้เวลาอันสมควร น าท่านกลับท่าเรือพอร์ตคลัง   
21.00 น   เรือออกจากท่าเรือ กัวลำลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) ประเทศมำเลเซีย 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันอำทิตย์ ที่ 27 ตุลำคม 2562  มะละกำ (มำเลเซีย) 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11 หรือคณุจะ
เลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining  ชั้น 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียด
เวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass  

08.00 น เรือจอดลอยล าในน่านน้ า มะละกำ, ประเทศมำเลเซีย น าทุกท่านขึ้นฝั่งโดยเรือเล็ก  
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัตช์ และ โบสถ์คริสต์มะละกำ โบสถ์แดงนี้สร้างข้ึนเพ่ือเป็นที่ระลึกในวาระ
ครบรอบ 100 ปีที่ชาวดัตช์ปกครองมะละกา ใช้เวลาในการสร้างถึง 12 ปี และ เยี่ยมชมสถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรมของชาติตะวันตก อย่าง โบถส์ St. Paul's Church และ อนุเสาวรีย์ St. Francis Xavier  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารท้องถิ่น  
หลังจากนั้น น าท่านสู่ Dataran Pahlawan Megamall ช้อปปิ้งอิสระ ซึ่งท่านสามารถ หาซื้อของ
ฝาก ของที่ระลึกได้ 

เย็น   ได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับที่ท่าเรือ มะละกา 
ค่ า รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3 และ 4 

นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะ
ให้บริการถึงโดยประมาณ 4 ทุ่ม และยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Café Promenade  ที่ชั้น 5 
ตลอดทั้งคืน  
ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหล่านักแสดงของเรือ ส าราญ บริเวณ Royal  Promenade เพ่ืออ าลา
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จากทีมกัปตันเรือ และ  ลูกเรือ และ ยังมี การแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง 
La Scala Theater ชั้น 3  และ 4 นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี และ 
ร่วมสนุกกับคาสิโน ที่เปิดบริการแก่ท่านตลอดทั้งคืน 

20.00 น   เรือออกจากท่าเรือ มะละกำ, ประเทศมำเลเซีย 
หมำยเหตุ      กรุณำ ตรวจว่ำ ท่ำนต้องไปรับหนังสือเดินทำง (passport) ของท่ำนคืน ในเวลำและสถำนที่ไหน

บนเรือคืนนี้ท่ำนจะได้รับ แท็กกระเป๋ำตำมสีต่ำงๆ จำกทำงเจ้ำหน้ำที่เรือ กรุณำวำงกระเป๋ำของ
ท่ำนไว้ที่หน้ำห้องพัก ก่อนเวลำเที่ยงคืน ท่ำนควรเตรียมกระเป๋ำใบเล็กไว้ใส่สัมภำระ ก่อนที่จะออก
จำกเรือในเช้ำวันถัดไป   

 
 
  

 
 

 
 

วันจันทร์ ที่ 28 ตุลำคม 2562               สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café ชั้น 11 หรือ Café Promenade ที่ชั้น 5 
08.00 น. เรือส าราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore โดย

สวัสดิภาพ เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามที่เจ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามหมายเลขบนแท็ก
สีกระเป๋าของท่าน  
** ส ำคัญมำกตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ ** 

 กลางวัน  หลังจากนั้น น าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของประเทศสิงคโปร์  
ถนนออร์ชำร์ด (Orchard Road) 
อิสระอำหำรกลำงวัน  ได้เวลาอันสมควร น าทุกท่านสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

17.30 น   ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน SQ982  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 
19.00 น   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

   
                            หอ้งไม่มหีน้ำต่ำง                   ห้องมีระเบียง 
 

อัตรำนี้รวม: 

 ตั๋วเรือ Voyager of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือส าราญฯ ในแบบที่คุณเลือก   

 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด 

 อาหารและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ 

 ภาษีท่าเรือ 

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ 

 ค่าทิปไกด์ 

 ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 ทัวร์พอร์ตคลัง , มะละกา และ สิงคโปร์ตามที่ระบุ  

 ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ่ 

อัตรำค่ำบรกิำร ต่อทำ่น พัก 2 ท่ำนต่อห้อง (งดแถมกระเป๋ำ)  ผู้ใหญ่-เด็ก พักห้องคู่ วันที่ 25-28 ต.ค. 62   

ห้องพักไมม่ีหน้ำต่ำง Inside ท่ำนละ 28,900 บำท 

ห้องพักมีระเบียงวิวทะเล Ocean View With Balcony ท่ำนละ 31,500 บำท 
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อัตรำนี้ไม่รวม: 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหารและเครื่องดืมที่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่
ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 70 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 75 
วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า 
หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 ผู้เดินทางจะได้รับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการจอง 

 ผู้เดินทางจะได้รับตั๋วเรือโดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง 
เงื่อนไข  

 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

 น้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากน้ าหนักสัมภาระของท่าน
เกินตามที่สายการบินก าหนด ท่านต้องช าระค่าส่วนเกินเอง 

 อาหารและเครื่องดื่มท่ีให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น อาหารเมนู
พิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัยสามารถสอบถามได้จากบริกร
โดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเรือให้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพ่ือความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของก าหนดการโดยรวม 

 การน าสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือ
ผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

 สายการบินอาจเปลี่ยนเครื่อง (aircraft)  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี 
หมำยเหตุ  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง  
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จ านวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 
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