
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรือสําราญ Ovation of the Seas 6 วัน 5 คืน 
โดยสายการบิน สิงคโปรแอรไลน (SQ) 

เสนทาง สิงคโปร - ปนัง (มาเลเซีย) - ภูเก็ต (ไทย) - สิงคโปร 

 

 

 

 
 
 

(เดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวรไทย แตมีไกดทองถ่ิน พูดไทย ตอนรับวันแรก และวันกลบั) 

กําหนดการเดินทางวันท่ี  9-14 เม.ย. 61       ราคาเริ่มตนท่ี   34,900.- 

สรปุการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบนิชางฮ,ี สิงคโปร - นําทานสูทาเรือ International Cruise Terminal - 

เช็คอินเขาขึ้นเรือสาํราญ Ovations of the Sea ในเครือ Royal Caribbean - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่2 เรือสาํราญลองนานน้าํสากล (เต็มวัน) อิสระพักผอน หรอืสนุกกับกิจกรรมมากมายบนเรือ - พักบนเรือ 

วันที่3 
เรือสาํราญเทยีบทา ปนัง (มาเลเซีย) - อิสระชมเมืองดวยตัวเอง หรอืเลือกทัวรเสริมเที่ยวบนฝง (โปรดสอบถาม

อัตราคาบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึน้เรือสาํราญ พกัผอนตามอัธยาศัย 

วันที่4 
เรือสาํราญเทยีบทา ภูเก็ต (ไทย) - อิสระชมเมืองดวยตัวเอง หรือเลือกทัวรเสริมเทีย่วบนฝง (โปรดสอบถามอัตรา

คาบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึน้เรือสําราญ พักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่5 เรือสาํราญลองนานน้าํสากล (เต็มวัน) อิสระพักผอน หรอืสนุกกับกิจกรรมมากมายบนเรือ - พักบนเรือ 

วันที่6 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา International Cruise Terminal - ถายรูปกับ Merlion - ชอปปงยานออรชารด 

orchard road - สนามบินชางฮ,ี สิงคโปร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

วันที่ 9 เมษายน 2561  สนามบินสุวรรณภูมิ - สิงคโปร - เช็คอินขึน้เรือสําราญ 

                                        และสนกุกับกิจกรรมบนเรือ 

07:00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรเช็คอิน เคานเตอร K ช้ัน 4 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

สายการบินสิงคโปรแอรไลน (SQ) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกแกทานในการตรวจเช็ค

เอกสาร สัมภาระ และที่น่ังกอนออกเดินทาง 
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09:40 น. นําทานเดินทางสู ประเทศสิงคโปร โดยเที่ยวบินที่ SQ973 

 

 

 

 

 

 

13:15 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาใหเปน

เวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย

แลว  พบกับไกคทองถิ่น นําทานเดินทางเขาสูทาเรือ International Cruise Terminal  

15:00 น. นําทานทําการเช็คอินเขาสูเรือสําราญ Ovations of the Sea ในเครือของ Royal Caribbean คือเรือ

สําราญที่รับหนาที่คอยใหบริการนักทองเที่ยวมาต้ังแตปลายป ค.ศ. 2014 

จนถึงปจจุบัน  

เรือสําราญ Ovations of the Sea เปนเรือสําราญที่ นํ้าหนักรวม 

168,66 ตัน โดยแบงออกเปนทั้งหมด 18 ช้ัน สามารถรับผูโดยสารได

ทั้งหมด 4,905 คน ซึ่งรวมทั้งลูกเรือ 1500 คนดวย นอกจากน้ันภายในเรือ

ยังประกอบไปดวยรานคา รานอาหาร สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย อยางเชนสระวายนํ้าและสระ

ระบบนํ้าวน ผับ บาร รวมถึงหองพักไวคอยรองรับแขกผูมาเยือนที่มากถึง 2,090 หอง 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 น. เรือเริ่มตนออกเดินทางสูปนัง ประเทศมาเลเซีย   สุดสนุกกับกิจกรรมหลากหลายที่มีใหทานเลือก และโชวสุด

อลังการ อาหารการกินมีบริการ 24ช่ัวโมง และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย และชอปปงสินคา Duty Free ราคา

ถูก  

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ Dinner สุดหรู ณ หองอาหาร ของเรือ และสนุกกับกิจกรรมชวงค่ํา 

เขาหองพักตามประเภทหองที่ทานจองมา 
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วันที่ 10 เมษายน  2560 อิสระพักผอนบนเรอืสาํราญ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร บนเรือสาํราญ Ovations of the Sea   

 ใหทานไดอิสระพักผอนตามอัธยาศัย บนเรือสําราญ มีกิจกรรมมากมายบน ใหทานไดเลือกทํา ไมวาจะเปนการ

ออกกําลังกายรับอรุณดวยการว่ิงจ็อกกิงบนช้ันดาดฟา บริการ Fitness Center เพลิดเพลินไปกับการชอปปง 

สินเคาแบรนดช้ันนําตางๆในราคาพิเศษที่ราน Duty Free และทานไหนที่รักในการเสีย่งโชคเปนพิเศษ บนเรือก็

มีหอง Casino ไวใหทานไดใชบริการ   

 

 

 

.   

 

 

อาหารเที่ยง และ อาหารค่าํ ทานสามารถรบัประทานอาหาร ณ หองอาหารบนเรือสาํราญ Ovations of the Sea 

เขาหองพักตามประเภทหองที่ทานจองมา 

วันที่ 11 เมษายน 2561 ปนัง ประเทศมาเลเซีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบุฟเฟต ที่มีอาหารใหทานเลือกมากมาย 

08 :00 น.  เรือสาํราญ Ovations of the Sea  เทียบทาเมือง ปนงั ประเทศมาเลเซีย  

“ปนงั” น้ันเปนหน่ึงในสิบสามรัฐของมาเลเซีย ในภาษามาเลยจะเรียกวา “ปเูลา

ปนัง” (Pulau Penang) ซึ่งมาจากคําวา “ปนัง” ที่แปลวา “ตนหมาก” โดยใน

สมัยกอนน้ันบนเกาะปนังจะพบตนหมากขึ้นอยูมากมายน่ันเอง และหากพูดถึงรัฐ

ปนัง จะหมายรวมถึงพ้ืนที่บนเกาะปนัง และ เซเบอรังเปอไร (Seberang Parai) 

บนแผนดินใหญเกาะปนังถูกคนพบโดย กัปตันฟรานซิส ไลท (Captain Fransis 

Light) ชาวอังกฤษ ตอมาในป ค.ศ.1786 กัปตันไลทก็ไดรับมอบเกาะปนังจาก

สุลตานแหงรัฐเคดาห ในนามของบริษัทอีสต อินเดีย คอมพานี ดวยการทํา

สัญญาวาจะปกปองแผนดินน้ีจากสยามประเทศ ซึ่งเขาก็ไดเปลี่ยนช่ือเกาะเสียใหมวา“Prince of Wales 

Island” เน่ืองดวยเหตุการณน้ีเกิดขึ้นในวันเกิดของเจาชายแหงเวลส 
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(ทานสามารถเดินทางทองเที่ยวเมืองปนัง ไดดวยตัวเอง หรือเลือกซื้อรายการทัวรจากทางเรือ แตตอง

กลับมาขึน้เรืออยางนอย 1 ชั่วโมง 30 นาที กอนเรือออกจากทา) 

18.00 น. เรือสาํราญ Ovations of the Sea ออกจากทาเมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย 

เขาหองพักตามประเภทหองที่ทานจองมา 

วันที่ 12 เมษายน 2561 ภูเก็ต  ประเทศไทย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบุฟเฟต ที่มีอาหารใหทานเลือกมากมาย 

06.00 น. เรือสาํราญ Ovations of the Sea  เทียบทาเมือง ภูเก็ต ประเทศไทย จังหวัด ภูเก็ต ไดรับสมญานามวา 

มุกงามของเมืองไทย จุดหมายของนักทองเที่ยวหลายๆคนสถาปตยกรรม

โดยรอบอันงดงาม บรรยากาศก็ดี ทะเล ชายหาด ดํานํ้ากูปะการัง ก็เยี่ยม 

ถือเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของไทยเลยทีเดียว    ภูเก็ต เปน

เกาะใหญที่สุดของประเทศไทย ต้ังอยูหางจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร เปน

หมูเกาะเดียวที่มีฐานะเปนจังหวัด คําวาภูเก็ต มาจาก" ภูเกจ็ " ซึ่งมี

ความหมายวาภูเขาแกว เคยเปนที่ต้ังของมณฑลภูเก็ต เปนเกาะที่มีช่ือเสียง

มาแตโบราณ เคยเปนดินแดนแหงเศรษฐีเหมอืงแรดีบุก มีแรดีบุกมากที่สุด

ในประเทศไทยการขุดแรดีบุกมีประวัติมากวา 500 ปแลว นอกจากน้ียังมี

การปลูกยางพารา ทําสวนมะพราว ไม และทําการประมง อาคารในตัวเมือง

ภูเก็ตสวนมากเปนตึกสมัยเกาแบบยุโรป ทียั่งคงไดรับการอนุรักษไว ทิศ

เหนือ จดทองทะเล จังหวัดพังงา ทิศใต จดทะเลอันดามัน ทิศตะวันออก 

จดทะเลเขตกระบ่ี ทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน ภูเก็ต เปนเกาะที่สวยงาม 

มีชายทะเลขุนเขาสวยงาม  

(ทานสามารถเดินทางทองเที่ยว เมืองภูเก็ต ไดดวยตัวเอง หรือเลือกซื้อรายการทัวรจากทางเรือ แตตอง

กลับมาขึน้เรืออยางนอย 1 ชั่วโมง 30 นาที กอนเรือออกจากทา) 

21.00 น. เรือสาํราญ Ovations of the Sea ออกจากทาเมืองภูเก็ต ประเทศไทย 

เขาหองพักตามประเภทหองที่ทานจองมา 

วันที่ 13 เมษายน  2561 อิสระพักผอนบนเรอืสาํราญ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร บนเรือสาํราญ Ovations of the Sea   

 ใหทานไดอิสระพักผอนตามอัธยาศัย บนเรือสําราญ มีกิจกรรมมากมายบน ใหทานไดเลือกทํา ไมวาจะเปนการ

ออกกําลังกายรับอรุณดวยการว่ิงจ็อกกิงบนช้ันดาดฟา บริการ Fitness Center เพลิดเพลินไปกับการชอปปง 

สินเคาแบรนดช้ันนําตางๆในราคาพิเศษที่ราน Duty Free และทานไหนที่รักในการเสีย่งโชคเปนพิเศษ บนเรือก็

มีหอง Casino ไวใหทานไดใชบริการ   
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อาหารเที่ยง และ อาหารค่าํ ทานสามารถรบัประทานอาหาร ณ หองอาหารบนเรือสาํราญ Ovations of the Sea 

เขาหองพักตามประเภทหองที่ทานจองมา 

วันที่ 14 เมษายน 2560 ทาเรือ - เมอรไลออน - ชอปปงถนนออรชารด - สนามบนิชางฮี - กรุงเทพฯ 

07:00 น. รวมรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบุฟเฟต ที่มีอาหารใหทานเลอืกมากมายบนเรือสําราญ  

08:00 น. เรือเดินทางถึงทาเรือสิงคโปร 

09:00 น. เตรียมตัว Check-Out ออกจากเรือ    

หลังจากน้ัน พบกับไกคทองถิ่น นําทานชม และ ถายรูปกบั Merlion สัญลักษณของประเทศสิงคโปร 

เที่ยง อิสระมื้ออาหารกลางวัน เพ่ือใหทานสนุกสนานกับกลาง ชอปปงยานออร

ชารด (orchard road) แหลงชอปปงมีช่ือเสียงของชาวสิงคโปรและเปน

ถนนที่คลาคล่ําไปดวยผูคน สวรรคของนักชอปปงทั่วโลก เต็มไปดวย

หางสรรพสินคา และโรงแรมช้ันดีต้ังอยูเรียงรายสองฝงถนน รวมทั้งรานคา

มากมาย ต้ังแตหัวถนนจรดปลายถนน และมีตนไมขนาดใหญปลกูอยูตลอด

เสนทางของถนน ชาวสิงคโปรถือวายานน้ี คือยาน City Center ของ

ประเทศ หางสรรพสินคาช้ันนํา พบกับสินคาหลากหลายแบรนดเนมช่ือดังรุนใหมลาสุดจะถูกนํามาวางขายตาม

หางสรรพสินคาเหลาน้ี มีต้ังแตราคาแพงหรูเริศ จนถึงราคายอมเยา 

 

 

 

 

 

   

ไดเวลานัดหมายนําทุกทานเดินทางสู สนามบินชางฮี  

17:35 น. เหิรฟากลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ SQ982 

19:00 น. เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ 
 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลกิเงื่อนไขตางๆ โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางไดขัน้ตํ่า 20 ทานขึ้นไป 
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คําแนะนํา  สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเปนตองซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ 

หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการปองกัน มิใหเกดิขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน

ภายหลัง 

              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ 

หมายเหตุ เปนหองพักสําหรับพัก 2 ทานเทานั้น  ไมสามารถพัก 3 หรือ 4 ทานได 

อัตราน้ีรวม:  

1. คาตั๋ว เครื่องบินขาไป  เสนทาง กรุงเทพฯ-สิงคโปร-กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน และตองเดินทางไปกลับ พรอม

กรุปเทานั้น 

2. คาภาษีสนามบินและ คาภาษีน้ํามัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากทานตามเปนจริง 

3. คาหองพักบนเรือสําราญตามแบบ ที่ทานไดทําการจอง และ คาอาหารหองอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสําราญที่เปนแบบไม

ตองชําระเงินเพิ่ม สวนของคาภาษีทาเรือไดรวมอยูในคาบริการทัวรแลว 

4. คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามระบุไวในรายการ (ไมสามารถคืนเปนเงินได เนื่องจากทาง บริษัทฯ ตองจองและ ซื้อตั๋วลวงหนา) 

5. พบกับไกคทองถิ่น พูดไทยได (วันแรก และวันกลับ)  

6. คารถปรับอากาศ รับ-สง สนามบิน ทาเรือ สนามบิน และนําเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ (ตามกฎหมายไมอนุญาตใหขับรถเกิน 

12 ช.ม. ตอวัน) 

7. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

8. รวมคาทิปพนักงานบริการบนเรือเรียบรอยแลว 

อัตราน้ีไมรวม:  

1. คาทิปพนักงานขับรถ, คาทิปไกดทองถิ่น แลวแตความพึ่งพอใจของลูกคา 

2. คาดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือคาธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา-ออกเมืองสําหรับคนตางดาว 

3. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไวในเงื่อนไขการเดินทาง 

4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการ) 

 

อัตราคาบริการ ตอทาน  

งดแถมกระเปา วันที่ 9-14 เม.ย. 61 
ราคาตอทาน ทานละ พักเด่ียวเพิ่มทานละ 

พักแบบไมมีหนาตางหองละ 2 ทาน 34,900 12,900 

หองพักแบบมีระเบยีง หองละ 2 ทาน 39,900 18,900 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเดินทางต่ํากวา 20 คน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา บรษิัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตองแจงลวงหนา สาเหตุอันเนื่องมาจากการลาชาของสายการบิน, 

การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอวินาศภัย, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยคํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ, แผนดินไหว, ภูเขาไฟ, ระเบิด, 

อุทกภัยวาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดิขึ้นตามจริงเทานั้น เชน 

คาตั๋วเครื่องบินคาวางมัดจําหองพัก 

การชําระเงิน  

1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทาํการนับจากวันจองทัวร  พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม

หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนงัสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย)  และหลักฐานโอนเงินมาไดที ่

Fax 0 2116 6423 

2. คาทวัรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ 

(ในชวงเทศกาล หรือเมือ่สายการบินเรงออกบตัรโดยสาร) หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มฉิะนั้นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

เงินคามัดจําทั้งหมด 

การยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 25 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

• หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทัวรทั้งหมด 

หมายเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทาง

การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

• บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรอืส่ิงของหามนําเขาประเทศ  เอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทางบริษัท

ฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่

พํานักอยูในประเทศไทย 

• สําหรับผูมีครรภที่อายุครรภไมเกิน 24 สัปดาห  ตองแจงลวงหนา พรอมใบรับรองจากแพทย  )ภาษาอังกฤษ )กอนการเดินทา ง 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง  ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออก

หรือกอง ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน 

การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
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