
  
 

 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 17835 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

** เดนิทางสุดพเิศษไปกบัเรือ QUANTUM OF THE SEAS ** 



  
 

 

* สิงคโปร์ * กวัลาลมัเปอร์ *   
* เดนิชมสตรีทอาร์ท  * ถนนคนเดนิ ชิมอาหารท้องถิ่น * 

* เพลิดเพลนิกบัการพกัผ่อน และ สนุกสนานกบักจิกรรมต่างๆมากมายบนเรือ * 
ก าหนดการเดินทาง 

07-11 กุมภาพนัธ์ // 04-08 มีนาคม // 09 - 13 เมษายน 2563 
วนัแรกของการเดนิทาง (1)     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาท์เตอร์ 1,2 สาย

การบินไทยแอร์ เอเชีย AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก ก่อนขึน้เคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.00 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์...โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย  AIR ASIA เทีย่วบินที ่FD 359  
10.30 น. ถึงท่าอากาศยาน “ชางงี” (CHANGI) ประเทศสิงคโปร์  

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้น น า
ท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองสิงคโปร์เดินทางสู่ท่าเรือ มาริน่า 
เบย์ ครูสเซ็นเตอร์ น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เช็ค-อิน 
CHECK-IN QUANTUM OF THE SEAS เรือส าราญสุด
หรู เรือส าราญขนาดใหญ่ ท่ี  ประกอบดว้ยส่ิงอ านวยความ
สะดวกและกิจกรรมต่างๆมากมาย ระวางเรือมีขนาดใหญ่ 
167,800  ตนั บรรจุแขกไดถึ้ง 4,180  ท่าน ลูกเรือทั้งหมด 

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

 

1,490 ท่าน มี 16 ชั้นผูโ้ดยสาร ใหท้่านเตรียมเก็บส าภาระ เตรียมตวัจดัของ ก่อนการออกเดินทาง  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
บ่าย อสิระกบัการพกัผ่อนบนเรือส าราญกบักจิกรรมนานาชนิด 
กจิกรรมความบนัเทงิทีท่่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือส าราญ(ฟรี ยก เว้นบางรายการ) เช่น 
- บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอนิเตอร์เนต โรงภาพยนตร์ หุ่นยนต์ชงเคร่ืองด่ืมสุดเจ๋ง 

- ชมโชว์พเิศษทีท่างเรือมจีดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 

- เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลาย สไตล์ คาสิโน 
- ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม สระว่ายน า้ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต  
- ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี ้ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อกีมากมาย 

- กจิกรรมปีนผาจ าลอง เสริฟบอร์ดบนเรือ กจิกรรมเหินอากาศ 

 

 

 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ/ พร้อมสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ  
**หอ้งพกั แบบ OCEAN VIEW BALCONY พกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีกบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือQuantum** 

พกัที่:       QUANTUM OF THE SEAS              บนเรือส าราญสุดหรูระดบั 5 ดาว 



  
 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2)    กวัลาลมัเปอร์ – ชมเมือง –  ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
07.00 น.     เรือเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือกลาง (KLANG PORT) พอร์ตกลงั 

หรือ เปอรลาบูฮนักลัง เป็นเมืองและประตูหลกัทางทะเลสู่
มาเลเซีย และย ังเป็นท่าเ รือขนาดใหญ่ท่ีคับคั่ง ท่ีสุดของ
ประเทศ  เศรษกิจของเมืองเก่ียวข้องกับกิจการด้านท่าเรือ 
ตั้งอยูห่่างจากเมืองกลงัทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้6 กม. และอยู่
ห่างจากกวัลาลมัเปอร์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้38 กม. อยูใ่น
รัฐเซอราโงร์  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
บ่าย พนักงานเรือจะแจ้งเวลาและสถานท่ีนัดพบบนเรือ ท่านท่ี

สะดวกเดินทางท่องเท่ียวเอง สามารถลงจากเรือจอด 1 
ชัว่โมง ณ บริเวณท่าเรือพอร์ตกลงัจะมีบริการรถแท็กซ่ี จาก
ท่าเรือเข้าไปในตัวเมือง ท่านใดท่ีไม่ประสงค์ลงจากเรือ 
สามารถท ากิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวใ้ห้ไดต้ลอด
ทั้งวนั โดยสามารถดูตารางกิจกรรมไดจ้าก Cruise Compass 
ท่ีจะแสดงตารางกิจกรรมต่างๆท่ีท่านจะไดรั้บในแต่ละวนัท่ีหอ้งพกัของท่าน 

18.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมือง “ปีนัง”  (PENANG) 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ/ พร้อมสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ  
**หอ้งพกั แบบ OCEAN VIEW BALCONY พกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีกบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือQuantum** 

พกัที่:       QUANTUM OF THE SEAS              บนเรือส าราญสุดหรูระดบั 5 ดาว 
วนัที่สามของการเดนิทาง (3)    ปีนัง –ปีนังสตรีทอาร์ท –  ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองปีนัง  (PENANG) น าท่าน

เดินทางสู่เมืองปีนัง (PENANG) เป็นเมืองท่ีมีความ
เจริญท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็น
ท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นหลากเช้ือชาติ   

เทีย่ง             บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
บ่าย             น าท่านเดินทางสู่ เมืองจอร์จทาวน์ แวะเก็บภาพที่

สตรีทอาร์ท (PENANG STREET ART)   จอร์จทาว
เ ป็ น เ มื อ ง เ อ ก ข อ ง ปี นั ง ซ่ึ ง ตั้ ง อ ยู่ ทิ ศ



  
 

 

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะปีนงั ปีนงัถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของมาเลเซีย จอร์จทาวน์ไดข้ึ้น
เป็นหน่ึงในมรดกโลกโดยการคดัเลือกจากองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ปัจจุบนัจอร์จทาวน์กลายเป็นศูนยก์ลาง
ทางการท่องเท่ียว ให้ท่านได้เดินเล่น แวะถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านถนน LEBUH 
CHULIA ถนนอาหารทอ้งถ่ิน ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่เรือ Quantum 

17.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ประเทศสิงคโปร์  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ภัตตาคารบนเรือส าราญ/ พร้อมสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรือ  
**หอ้งพกั แบบ OCEAN VIEW BALCONY พกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีกบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือQuantum** 

พกัที่:       QUANTUM OF THE SEAS              บนเรือส าราญสุดหรูระดบั 5 ดาว 
วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)     ร่วมสนุกพกัผ่อนกบักจิกรรม บนเรือส าราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
                   อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญ
มากมายไดต้ามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบน
เรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความ
บนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น  

Public Room : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
Entertainment :       ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย 
Sport Activities:     สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต  
Spa and Wellness:  หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  

***อสิระกบัการพกัผ่อนบนเรือส าราญ กบักจิกรรมนานาชนิดทีท่ าให้ทุกท่านสุขส าราญ*** 
หมายเหตุ***   ในคืนนีหั้วหน้าทวัร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าส าหรับน าลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และช่วงกลางคืนให้ทุก             
                                 ท่านน ากระเป๋าของท่านวางไว้บริเวณหน้าห้องโดยจะมีพนักงานน ากระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และ  
                                  ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆทีท่่านใช้จ่ายบนเรือจะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและช าระในวนัรุ่งขึน้ 

 
 



  
 

 

 
 

**หอ้งพกั แบบ OCEAN VIEW BALCONY พกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีกบัการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือQuantum** 

พกัที่:       QUANTUM OF THE SEAS              บนเรือส าราญสุดหรูระดบั 5 ดาว 
วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)  สิงคโปร์–ไชน่าทาวน์ –JEWEL  CHANGI AIRPORT  
                                             สนามบินชางจ ี– กรุงเทพมหานคร 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ   
08.00 น. เรือเทียบท่าท่ีประเทศสิงคโปร์ น าท่านลงจากเรือ พร้อมรับ

ส าภาระ น าท่านแวะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คส าคัญของ
สิงคโปร์ ให้ท่านไดถ่้ายรูปเมอไลออน สัญลกัษณ์ส าคญัของ
สิงคโปร์ จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิง ยา่นมารีน่าเบย ์ยา่นชอ้ป
ป้ิงยอดนิยมของสิงคโปร์ ให้ท่านได้อิสระ ช้อปป้ิงหรือเก็บ
ภาพความสวยงามของอ่าวมารีน่า ท่านจะเห็น สิงคโปร์ฟลาย
เยอร์ อาคารศูนยป์ระชุมรูปทรงทุเรียนและตึกมารีน่าเบยแ์ซนด ์คาซิโน ท่ีเป็นจุดเช็คอินยคุใหม่ของสิงคโปร์  

***อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่ว*** 
14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี เตรียมเดินทางกลบัสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย 
 17.05 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เอชีย เที่ยวบินที่ FD 354 
18.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 



  
 

 

 

อตัราค่าบริการ (พกัห้องพกัแบบ Balcony มีระเบียง) 
ก าหนดการ 
เดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

  พกัเด่ียว 

07–11 กมุภาพนัธ์ 2563 35,900 35,900 34,900 20,900 
04 – 08 มีนาคม 2563 36,900 36,900 35,900 21,900 
09 – 13 เมษายน 2563 38,900 38,900 37,900 21,900 

คณะออกเดนิทางเม่ือมจี านวน 15 ท่านขึน้ไปเท่าน้ัน (มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย) 



  
 

 



  
 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
    ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
    ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรมธรรม)์ หากอาย ุ    
      เกิน 75 ปี ท่าน ตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ 
 ค่าทิปบริกร ท่ีคอยบริการในเรือ  
 บริการขนสมัภาระข้ึนลงเรือ 
 รวมค่าหอ้งพกั (BALCONY) ในตวัเรือ 
 



  
 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ระหว่างการท่องเทีย่ว โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั(หากท่านประทบัใจในการเดนิทาง)  

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเตม็จ านวน ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 30 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้

อยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดย
ทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกหลงัการยนืยนัและช าระเงินเรียบร้อยแลว้เกบ็ค่าใชจ่้าย 100 % ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม  
 



  
 

 

 


