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ทัวรล์่องเรือส ำรำญ Voyager of the Seas 6 วัน 5 คืน 
สิงคโปร์ - ปีนัง - เมืองจอร์จทำวน์ - สตรีทอำร์ - ลังกำวี - นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ - ตลำดกั๊ว - วัดฉลอง   

แหลมพรหมเทพ - ช้อปปิ้งย่ำนไชน่ำทำวน์ - เพลิดเพลินกับกำรพักผ่อน และสนุกสนำนกับกิจกรรมภำยในเรือ  
 

                                         โดยสำยกำรบินไทย  
 
 
 
 
 
 
 

 

สุดพิเศษพักห้อง BALCONY มีระเบียง 
เดินทำงพร้อมเจ้ำหน้ำท่ีทัวร์คอยอ ำนวยควำมสะดวก รวมพำเที่ยวบนฝั่ง 

ไม่รวม ค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์ระหว่ำงกำรท่องเทีย่ว โดยเฉลี่ย 100 บำท ต่อท่ำน ตอ่วัน (หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง) 
 

หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่3-8 พ.ค. 63                     รำคำเริ่มต้นที่   48,900 บำท (ห้องพักมีระเบียง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินชำงงี ประเทศสิงคโปร์ - ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center - เช็คอินขึ้น
เรือส ำรำญ Voyager of the SEAs - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
Arrival 14.30 PM ปีนัง - จอร์จทำวน์ปีนัง - ถ่ำยรูปสตรีทอำร์ท - ช้อปปิ้ง Lebuh Chulia Street - Departure 
21.00 PM 

วันที่3 
Arrival 8.00 AM ท่ำเรือ เมืองลังกำวี - สุสำนมสุรีย์ - ขึ้นกระเช้ำลอยฟ้ำ Cable Car ชมวิวเมืองมุมสูง - ดำตำรัน ลัง - 
ช้อปปิ้งตลำดกั๊ว - Departure 19.00 PM 

วันที่4 
Arrival 08.00 AM ท่ำเรือภูเก็ต - วัดฉลอง - ย่ำนเมืองเก่ำจังหวัดภูเก็ต - จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ - Departure 
20.00 PM 

วันที5่ At Sea (Cruising) 

วันที6่ 
Arrival 07.00 AM ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS - ช้อปปิ้งย่ำนไชน่ำทำวน์ - Jewel Of 
Changi Airport - สนำมบินชำงงี ประเทศสิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันอำทิตย์ท่ี 03 พฤษภำคม 63 (1)     กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ (ท่ำเรือมำริน่ำเบย์ ครูซ เซ็นเตอร์)  
05.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4  

เคำท์เตอร์ D  สำยกำรบินไทย  แอร์เวย์ (THAI  AIRWAYS )  
08.00 น. เหิรฟ้ำสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ (THAI AIRWAYS )  เที่ยวบินที่  TG 403 
11.15 น.      เดินทำงถึงสนำมบินชำงงี ประเทศสิงคโปร์  

(SINGAPORE) หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองหลังจำกนั้น  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตัวเมืองสิงคโปร์ เดินทำงสู่ท่ำเรือมำริน่ำ เบย์ 
ครูซ เซ็นเตอร์ น ำท่ำนเช็คอินเรือส ำรำญ VOYAGER OF THE 
SEAS  เรือส ำรำญสุดหรู เรือส ำรำญขนำดใหญ่ ที่  ประกอบด้วย
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกิจกรรมต่ำงๆมำกมำย ระวำงเรือมี
ขนำดใหญ ่139,000 ตัน จุผู้คน ได้ถึง 3,138  ท่ำน ลูกเรือทั้งหมด 1,181  ท่ำน มี 15 ชั้นผู้โดยสำร ให้ท่ำนเตรียม
เก็บสัมภำระ เตรียมตัวจัดของ ก่อนกำรออกเดินทำง 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
บ่ำย              อิสระให้ท่ำนพักผ่อน บนเรือส ำรำญหรูตำมอัธยำศัย 

จุดเด่น         ห้องพักบนเรือ VOYAGER OF THE SEAS รำคำไม่แพงและคุ้มค่ำ VOYAGER FO THE SEAS เป็น
เรือส ำรำญที่มีขนำดใหญ่ เป็นเรือแห่งกำรพักผ่อนเหมำะส ำหรับกำรมำเที่ยวแบบครอบครัว โดยเรือล ำนี้สำมำรถจุ
ผู้โดยสำรได้ประมำณ 3,114 ท่ำน อีกทั้งยังมีพนักงำนที่คอยให้บริกำรอย่ำงดีเยี่ยม ภำยในเรือมีร้ำนอำหำรต่ำงๆ
มำกมำย มีโรงภำพยนต์สูงถึง 3 ชั้น มีย่ำนที่ได้รับควำมนิยม เรียกว่ำ ย่ำนดำวน์ทำวน์ THE ROYAL 
PROMANADE มีคำสิโนส ำหรับผู้ที่ชื่นชอบกำรเสียงโชค กิจกรรมในโซนกีฬำ ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมปีนผำจ ำลอง 
เพลิดเพลินกับกีฬำตีกอล์ฟ และ บำสเก็ตบอล บนชั้นดำดฟ้ำ  เรือ VOYAGER OF THE SEAS ที่ล่องในเส้นเอเชีย 
ส่วนใหญ่จะแล่นเข้ำเทียบท่ำที่ ท่ำเรือมำริน่ำทำงตอนใต้ของสิงคโปร์เป็นหลัก โดยมีเส้นทำงที่น่ำสนใจหลำยเส้น 
เช่น SINGAPORE, GEORGE TOWN/PENANG, LANGKAWI ISLAND, PHUKET เป็นต้น 

ข้อจ ำกัด       
 - เรือ VOYAGER OF THE SEAS จัดว่ำเป็นเรือส ำรำญที่มีอำยุในกำรใช้งำนมำยำวนำน  
 - บรรยำกำศภำยในเรือค่อนข้ำงเสียงดังเนื่องจำกปริมำณลูกค้ำที่มีปริมำณมำก 
- ด้วยจ ำนวนผู้โดยสำรที่มีปริมำณมำก จึงท ำให้พ้ืนที่ใช้สอยในส่วนสำธำรณะค่อนข้ำงแออัด เช่น สระว่ำยน้ ำ  
  ฟิตเนส เป็นต้น 
- บนเรือจะมีค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเพ่ิมเติม เช่น ห้องอำหำรพิเศษและย่ำนดำวน์ทำวน์ THE ROYAL PROMANADE        
  เป็นต้น 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรม้ือค่ ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ  
หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจรรมบนเรือ  

**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW BALCONY  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือVOYAGER ** 
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วันจันทร์ที่ 04 พฤษภำคม 63 (2)   ปีนัง - ชมเมือง - อิสระช้อปปิ้ง  
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

พนักงำนจะแจ้งเวลำจำกเรือและสถำนที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่ำนที่สะดวกเดินทำงท่องเที่ยวเอง สำมำรถลงจำกเรือ 
หลังเวลำเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่ำเรือปีนังจะมีบริกำรแท็กซ่ี จำกท่ำเรือเข้ำไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่ำนใดที่ไม่
ลงจำกเรือสำมำรถสนุกกับกิจกรรมต่ำงๆที่ทำงเรือ เตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สำมำรถดูได้จำก CRUISE 
COMPASS ตำรำงกิจกรรมที่ท่ำนจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่ำน 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
14.30 น. เรือเทียบท่ำ ณ เมืองปีนัง (PENANG) น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองปีนัง 

เมืองที่มีควำมเจริญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้ง
ถิ่นฐำนของผู้คนหลำกเชื้อชำติ  
จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่เมือง จอร์จทำวน์ปีนัง  แวะถ่ำยรูปสตรีทอำร์ท 
(PENANG STREET ART) ชมควำมงำมของย่ำนตัวเมืองเก่ำปีนัง 
สัมผัสบรรยำกำศควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม แวะถ่ำยรูปกับงำน
ศิลปะบนฝำฝนัง ให้ท่ำนได้เดินเล่นแวะถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย  
จำกนั้นน ำท่ำนไปช้อปปิ้งย่ำน Lebuh Chulia Street ถนนอำหำรท้องถิ่น ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนกลับสู่เรือ 
VOYAGER  

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
หรือสนุกสนำนกับกิจรรมบนเรือ  

21.00 น.       เรือออกจำกท่ำพอร์ตกลังมุ่งหน้ำสู่เกำะลังกำวี (LANGKAWI ISLAND)  
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**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW BALCONY  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือVOYAGER ** 
 
วันอังคำรที่ 05 พฤษภำคม 63  (3) ลังกำวี - สุสำนมัสสุหรี - กระเช้ำลอยฟ้ำ - ดำตำรัน ลัง (จัตุรัสนกอินทรีย์) - ตลำกกั๊ว                                             
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
08.00 น. เรือเทียบท่ำ ณ เมืองลังกำวี  น ำทุกท่ำนเที่ยว เกำะลังกำวี เป็น

เกำะเล็กๆ อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศมำเลเซีย เกำะแห่งนี้
เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชำวมำเลย์ ก็เพรำะต ำนำนที่เล่ำขำนกัน
มำถึงเจ้ำหญิงชำยำรัชทำยำท  ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 200 กว่ำปีมำแล้ว
นำมว่ำ มสุรีย์  เธอตั้งจิตอธิษฐำนก่อนถูกตัดสินโทษว่ำหำกเธอ
ไม่ได้กระท ำผิดดังถูกใส่ควำมขอให้โลหิตของเธอที่ไหลออกมำเป็น
สีขำว และก่อนสิ้นชีพ เธอได้ สำบแช่งเกำะนี้ว่ำขอให้ไม่เจริญมี
แต่ควำมเสื่อมโทรมนำน 7 ชั่วโคตร  
น ำท่ำนชม สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ คือ สุสำนมสุรีย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งห่ำงจำกเมืองกัวห์ ประมำณ 
12 กิโลเมตร สถำนที่บูชำแห่งนี้ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่เธอและควำมเชื่อว่ำใครที่มำแล้วตั้งใจอธิษฐำนก็จะส ำเร็จ
สมดั่งใจทุกคน  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กระเช้ำลอยฟ้ำ (CABLE CAR) ที่ทันสมัย ระยะทำงจำกสถำนีขึ้นสู่ยอดเขำ ที่มีควำมสูง
กว่ำ 2.5 กิโลเมตร ชมทัศนียภำพอันงดงำมของเกำะลังกำวีและท้องทะเลอันดำมัน  จำกยอดเขำ GUNUNG MAT 
CINCANG ที่สูงที่สุดบนเกำะลังกำวี ท่ำนสำมำรถมองเห็นเกำะตะรุเตำ และหมู่เกำะต่ำง ๆ ของ จังหวัดสตูล ได้
เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่สถำนี เพลิดเพลินกับกำรเลือกซื้อสินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึกบริเวณ 
ORENTELVILLAGE ซึ่งมีสินค้ำพ้ืนเมืองนำนำชนิด 

เที่ยง            บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  
บ่ำย          น ำท่ำนเดินทำงสู่ ดำตำรัน ลัง (จตุรัสนกอินทรีย์) เป็นจุดหมำย ที่

สำมำรถเห็นได้ง่ำยส ำหรับผู้ที่เดินทำงมำทำงทะเล คือจัตุรัสนก
อินทรีย์  ตั้งอยู่ใกล้สะพำนยำวของเมืองกัวห์จุดดึงดูดของสถำนที่แห่ง
นี้ก็ คือ รูปปั้นนกอินทรีย์สีน ้ำตำลแกมแดง ที่แสดงท่ำก ำลังจะโผบิน
สู่ท้องฟ้ำอย่ำงสง่ำงำม   ตำมต ำนำนค ำว่ำ ลังกำวี มำจำกนกอินทรีย์ 
หรือ เฮอลังในภำษำมำเลย์ ส่วนค ำว่ำ กำวี ก็หมำยถึง สีน ้ำตำลแกม
แดง ดังนั้นลังกำวี จึงมีควำมหมำยว่ำนกอินทรีย์สีน ้ำตำลแกมแดง เป็นต้น จำกนั้ นน ำท่ำนช้อปปิ้งที่ร้ำน ปลอด
ภำษ ีตลำดกั๊ว ให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรช้อปปิ้ง ได้เเวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ท่ำเรือ 

19.00 น เรือออกจำกท่ำมุ่งหน้ำสู่เกำะภูเก็ต   
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย

หรือสนุกสนำนกับกิจรรมบนเรือ  
**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW BALCONY  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือVOYAGER ** 
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วันพุธที่ 06 พฤษภำคม 63  (4)     ภูเก็ต - CITY TOUR 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
08.00 น. น ำท่ำนลงจำกท่ำเรือสู่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดท่องเที่ยวส ำคัญของ

ประเทศไทย จังหวัดที่ได้ชื่อว่ำไข่มุกแห่งอันดำมัน เมืองแสนสวย
อุดมด้วยควำมงำมและวัฒนธรรม  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดฉลองไหว้พระขอพรฉลอง ก่อนเริ่มปีใหม่ ให้
ท่ำนโชคดีมีสุข น ำท่ำนสู่ย่ำนเมืองเก่ำจังหวัดภูเก็ตให้ท่ำนได้เดิน
เล่นชมย่ำนเมืองเก่ำ ถ่ำยรูปกับสตรีทอำร์ทและมุมเมืองเก่ำ ให้ท่ำน
ได้สัมผัสกลิ่นไอแห่งดินแดนไข่มุกอันดำมัน  

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ  ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูป

บรรยำกำศทะเลอันดำมัน เก็บภำพควำมประทับใจ แหลมพรหมเทพ
เป็นสถำนที่ที่ส ำคัญในประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของ
ภูเก็ต ที่ท่ำนไม่ ควรพลำด เก็บภำพท่ีระลึก จำกนั้นน ำท่ำนกลับสู่เรือ 

19.00 น. น ำท่ำนกลับสู่ท่ำเรือ ขึ้นเรือ ใช้เวลำท ำกิจกรรมตำมอัธยำศัย 
20.00 น. เรือออกจำกท่ำมุ่งหน้ำสู่สิงคโปร์ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ // หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
หรือสนุกสนำนกับกิจรรมบนเรือ  

**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW BALCONY  พักผ่อนอย่ำงเต็มที่กับกำรเดินทำงสุดแสนพิเศษบนเรือVOYAGER ** 
 
วันพฤหัสฯที่ 07 พฤษภำคม 63  (5)     ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรมบนเรือส ำรำญสุดหรู 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   

อิสระให้ท่ำนพักผ่อน บนเรือส ำรำญหรูตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรหรือนั่งเล่นในคลับ 
เลำจน์ หรือท ำกิจกรรมที่มีภำยในเรือส ำรำญมำกมำยได้ตำมอัธยำศัย ไม่ว่ำจะเป็นช้อปปิ้ งที่ร้ำนขำยสินค้ำ
ปลอดภำษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนำกำรอ่ืนๆอีกมำกมำยกิจกรรมควำมบันเทิงอันหลำกหลำยที่
ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรบนเรือส ำรำญ เช่น  
Public Room :       บำร์และเลำจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment :    ชมโชว์พิเศษที่ทำงเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นใน   

                                  คลับ เลำจน์ บำร์ต่ำงๆหลำกหลำย 
Sport Activities:    สระว่ำยน้ ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness : ห้องสปำ ห้องสตรีม บิวตี้ ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีก
มำกมำย 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
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กิจกรรมควำมบันเทิงที่ท่ำนสำมำรถเลือกใช้บริกำรบนเรือส ำรำญ(ฟรี ยก เว้นบำงรำยกำร) เช่น 

 บำร์และเลำจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต โรงภำพยนตร์  

 ชมโชว์พิเศษท่ีทำงเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ 

 เลำจน์ บำร์ต่ำงๆ หลำกหลำย สไตล์ คำสิโน 

 ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม เกม LASER TAG สระว่ำยน้ ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต ICE SKATING มินิกอล์ฟ 

 ห้องสปำ ห้องสตรีม บิวตี้ ซำลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

 กิจกรรมปีนผำจ ำลอง เสริฟบอร์ดบนเรือ กิจกรรม The Perfect Storm สไลด์เดอร์ที่ทันสมัยท่ีสุดในเรือส ำรำญ 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ  

หลังอำหำรอิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือสนุกสนำนกับกิจกรรมบนเรือ 

หมำยเหตุ***   ในคืนนี้หัวหน้ำทัวร์จะแจก ป้ำยผูกกระเป๋ำส ำหรับน ำลงจำกเรือให้แก่ทุกท่ำน และในตอนกลำงคืนให้
น ำกระเป๋ำของท่ำนไว้หน้ำห้องไปตั้งแต่กลำงดึกแล้วพนักงำนจะน ำกระเป๋ำของท่ำนไปเตรียมไว้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ท่ำน
ใช้จ่ำยบนเรือ  จะถูกส่งมำให้ท่ำนตรวจเช็คและช ำระในวันรุ่งขึ้น 

 
วันศุกร์ที่ 08 พฤษภำคม 63 (6)  สิงคโปร์ - ไชน่ำทำวน์ - JEWEL OF CHANGI AIRPORT 
                                         สนำมบินชำงงี - กรุงเทพฯ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ   
07.00 น. เรือเทียบท่ำที่ประเทศสิงคโปร์  

น ำท่ำนลงจำกเรือ พร้อมรับสัมภำระ หลังจำกนั้น น ำท่ำนไปช้อปปิ้งย่ำนไชน่ำ
ทำวน์ ย่ำนช้อปปิ้งยอดนิยมของสิงคโปร์ ให้ท่ำนได้อิสระ  
ช้อปปิ้งหรือเก็บภำพควำมสวยงำมของอ่ำวมำรีน่ำ  

***อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัยเพื่อสะดวกแก่กำรท่องเที่ยว*** 
จำกนั้นเดินทำงสู่ สถำนที่นิยมตอนนี้ในสิงคโปร์ Jewel Of Changi Airport ที่เป็นจุดเช็คอินยุคใหม่ของสิงคโปร์ 

15.00 น. ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชำงง ี  
18.15 น. เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ (THAI AIRWAYS) เที่ยวบินที่ TG 408 
19.35 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม 
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*** หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำ

ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 

บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ ควำม

เหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 

 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ Voyager of the Seas 

               

ห้องแบบไมม่ีหน้ำต่ำง Interior   ห้องแบบมีหน้ำต่ำง Ocean View    ห้องแบบมีระเบียง  Balcony 

 
ค ำแนะน ำ  ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนำมบินที่ทริปเดินทำง และ/หรือ จ ำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือกำร

เดินทำงรูปแบบอ่ืนๆ มำยังสนำมบินที่ทริปเดินทำง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภำยในประเทศ / ระหว่ำงประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสำร ฯลฯ หรือมีกำรจองห้องพัก ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงจริง  ควรสอบถำมยอดจองทัวร์ และตำรำงเวลำกำรเดินทำง

ของทัวร์ที่ท่ำนจอง ที่แน่นอนจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลำดขึ้นกับท่ำนในภำยหลัง 

              ทั้งนี ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึน หำกท่ำนได้มีกำรจองกำรเดินทำงดังกล่ำวมำยัง 

สนำมบินที่ทริปเดินทำง โดยยังไม่ได้รับกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัทฯ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ 

อัตรำค่ำบริกำร  ต่อท่ำน 
(งดแถมกระเป๋ำ) 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

พักเดี่ยว 

3-8 พฤษภำคม 2563 48,900 48,900 47,900 22,900 

คณะออกเดินทำงเม่ือมีจ ำนวน 15 ท่ำนขึ้นไปเท่ำนั้น 

*************ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony ************* 
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 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง 
 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรมธรรม์) หำกอำยุเกิน 75 ปี ท่ำน ต้องซื้อ

ประกันเพิ่ม 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ 
 บริกำรขนสัมภำระขึ้น-ลงเรือส ำรำญ 
 รวมค่ำห้องพัก (BALCONY) ในตัวเรือ 
 ค่ำทิปบริกร ที่คอยบริกำรท่ำนในเรือ  
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันทีท่ำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ระหว่ำงกำรท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บำท / ท่ำน / วัน(หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง) 
 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  

- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับจำกวันจอง
ทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำงเล่มใหม่สำมำรถเดินทำง
ได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ 
หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 15 ท่ำน ซึ่ง

ในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ง หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำและ
ออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

 ยกเลิกหลังกำรยืนยันและช ำระเงินเรียบร้อยแล้วเก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
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เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สำยกำรบิน และ ตัวแทนกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ 
ซึ่งไม่อำจรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยต่ำงๆ  ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน  กำรจลำจล 
เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบิน ภัยธรรมชำติ ฯลฯ  หรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมเช่น กำรเจ็บป่วย กำร
ถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำหรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำ และออกเมืองของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ
หรือออกเมือง อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
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เพ่ือกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพ่ิมควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

ควำมคุ้มครอง / Coverage 

จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชยี / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. กำรประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุและสุขภำพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 กำรรักษำพยำบำลต่อเนือ่งในประเทศไทย** / Follow-up 
treatment in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 กำรรับกำรรักษำพยำบำลคร้ังแรกในประเทศไทย*** / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. กำรเคลื่อนย้ำยฉุกเฉินและกำรสง่ศพกลบัประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. กำรบริกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ฉกุเฉิน / Emergency 
Medical Assistance         

4.1 กำรเยี่ยมผู้เอำประกันภัยในต่ำงประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.2 กำรส่งตัวผู้เยำว์กลบัประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 กำรค้นหำ กำรช่วยชีวิต และกำรกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. กำรยกเลิกกำรเดินทำง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. กำรลดจ ำนวนวันเดินทำง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสยีหำยของสัมภำระในกำรเดินทำง / Loss or 
damage of personal baggage 

10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. กำรลำ่ช้ำของกำรเดินทำง / Cover of delay 
        

8.1 กำรล่ำช้ำของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 
transport 

X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 กำรล่ำช้ำของสัมภำระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 กำรจ้ีโดยสลัดอำกำศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 กำรพลำดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. กำรสญูหำยของหนงัสือเดินทำง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ควำมรับผิดส่วนแรกส ำหรับรถเช่ำ / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ควำมคุ้มครองกีฬำกอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เงินชดเชยรำยได้ระหว่ำงรักษำตัวในโรงพยำบำลต่ำงประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมำยเหต ุ
        * อ.บ. 1 หมำยถึง กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร สิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุ / Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent 

disability.  
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรรักษำพยำบำลที่ได้เกดิขึ้นในระยะเวลำ 7 วันแรก จำกกำรเดนิทำงกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall 
pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทัว่โลก / เดินทำงเอเชีย) 

จ ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชยี / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรำยเที่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 

 
1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 

46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 

 
4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 

122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรำยป ีเดินทำงไม่จ ำกดัครั้ง แต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวนวันที่ระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 

Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 
Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 
Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 
Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 
Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 

* เบี้ยประกันภัยข้ำงต้น ส ำหรับผู้เอำประกันอำยุไม่เกิน 75 ป ีรวมภำษีอำกรแสตมป์แลว้ / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax 

and stamp. 

* ส ำหรับผู้เอำประกันภัยทีม่ีอำย ุ76 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภยัจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำของเบีย้ประกันภยัที่ระบุในตำรำง / For insured 76 yrs and above, premium will  

be two times the amount shown in the table. 

ควำมคุ้มครองพิเศษ / Special Coverages 
 

 
 

        

         

          
 
 
 
 
 
 

        

         สนใจ “ประกันภัยกำรเดินทำงท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง ไม่น้อยกว่ำ 
1 สัปดำห์  และกรุณำช ำระค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
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