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Date
01
02
03
04

Port of Call
Singapore
Penang, Malaysia
Cruising
Singapore

Arrival
16:00
08:00

Departure
17:00
23:00
-

พักผ่อนสุดหรูกบั เรือสําราญ
ระวางเรือ 138,279 ตัน จุผูโ้ ดยสาร 3,807 คน
่
่
เรือสําราญทีเพียบพร ้อมด ้วยสิงบันเทิง ห ้องอาหารอันหรูหรา โรงภาพยนตร ์ สระว่ายนํ ้า บาร ์ ไนท ์คลับ
คาสิโน ร ้านค ้าปลอดภาษี หอ้ งฟิ ตเนส หอ้ งอินเตอร ์เน็ ท และเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
ปี นหน้าผาจําลอง มินิกอล ์ฟ อินไลน์สเก็ต สนามบาสเกตบอลขนาดใหญ่ เป็ นต ้น
่ สิงคโปร ์ และปี นัง, มาเลเซีย สบายใจกับการจัดเก็บกระเป๋ าเพียงครงเดี
้ั ยว
เทียว

วันแรกของการเดินทาง

ท่ าเรือมารีน่าเบย์ สิงคโปร์ – ปี นัง มาเลเซีย
‚Welcome to Singapore‛

สิ ง คโปร์ เป็ น ประเทศที่ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น การธนาคาร และเป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคม สิงคโปร์ เต็มไปด้ วยอาคารระฟ้ามากมาย ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว กับ
วีถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวท้ องถิ่น โดยมี เมอร์ ไลออน เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
หมายเหตุ การเดินทางจากสนามบิน สู่ท่าเรื อ หากเดินทางโดยแท็กซี่ใช้ เวลาประมาณ 25-30 นาที
ค่าใช้ จ่ายท่านละ SGD 29.- ต่อเที่ยว (ค่าใช้ จ่ายไม่รวมในรายการ)
ณ ท่าเรื อ มารี น่า เบย์ ครู ซ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ (Marina Bay Cruise Center, Singapore) ทุกท่าน
พร้ อมเพื่อเช็คอินขึ ้นเรื อ
เอกสารที่ต้องใช้ ในการเช็คอินขึน้ เรือสาราญ
1. พาสปอร์ ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
2. Booklet & Set Sail หรื อ Travel Summary
3. ป้ายติดกระเป๋ า (Royal Caribbean Luggage Tag)
4. ใบ ต.ม.ขาเข้ าและขาออก ประเทศสิงคโปร์
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** หมายเหตุ : ทางเรือจะเปิ ดให้ ทาการเช็คอิน ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 5 ชั่วโมง ก่ อนเรือออกจากท่ า **
ขอต้ อนรับทุกท่ านสู่

16.30

17.00

ค ้า

ขอเชิญทุกท่านร่วม การสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Emergency Drill) โดยพร้ อมเพรี ยงกัน
**กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ จากข่าวสารบนเรื อหรื อครุยส์คอมพาส (Cruise Compass) ซึง่ ท่านจะ
ได้ รับในวันที่ทาเช็คอินขึ ้นเรื อ
เรื อออกจากท่ามุง่ หน้ าสู่ ปี นัง (Penang) ประเทศมาเลเซีย
17.30 หรื อ 18.30 ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ ตนู จาก Dream Works ที่จะออกมา
อวดโฉมรอต้ อนรับทุกท่านอย่างใกล้ ชิดที่จะทาให้ ทกุ ท่านประทับใจ

เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หมายเหตุ :
เวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซีย แบ่งเป็ น 2 รอบ (ท่านสามารถเลือกได้ เมื่อท่านจองห้ องพัก)
 รอบแรก First Seating เริ่ม ตังแต่
้ เวลา 17.30 น.
 รอบสอง Second Seating เริ่ม ตังแต่
้ เวลา 20.00 น.
เวลาอาหารเย็นแบบ My Time Dining เริ่มตังแต่
้ 17.30 น. – 21.00 น.
** ทัง้ นีใ้ ห้ กรุ ณาเช็คเวลาที่แน่ นอน จากข่ าวสารบนเรือ (Cruise Compass) อีกครัง้ **
หลังอาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อ สาหรับช่วงเย็นท่านสามารถเลือกทา
ในสิง่ ที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่คณ
ุ ถนัด อาทิเช่น ชมโชว์ที่
พรั่งพร้ อมด้ วยระบบแสงสีเสียง โรงภาพยนตร์ เสี่ยงโชคที่ห้องคาสิโน ห้ องฟั งเพลงและห้ องเลาจ์น บาร์
เครื่ องดื่มหรื อจะสนุกสนานที่ดิสโก้ เธค เป็ นต้ น
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พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Mariner of The Seas

วันที่สองของการเดินทาง ปี นัง มาเลเซีย – ล่ องเรื อสู่สิงคโปร์
เรือเทียบท่ าสเวทเทนแฮล์ ม เพียร์ ครุยส์ เทอร์ มินัล, ปี นัง ตัง้ แต่ เวลา 16.00 – 23.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หลังมื ้ออาหาร เต็มอิ่มกับความบันเทิง ความสนุกสนาน ความตื่นเต้ น ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมมากมาย
ทังในร่
้ มและกลางแจ้ งที่เตรี ยมไว้ สาหรับท่าน อาทิเช่น การปี นหน้ าผาจาลอง มินิกอล์ฟ บาร์ เครื่ องดื่ม
บาร์ ไอศครี ม ห้ องฟั งเพลง เลาจน์ โรงภาพยนตร์ ห้ องคาสิโน ห้ องเกมส์ ห้ องสมุด สระว่ายน ้า สระน ้าวน
ห้ องออกกาลังกาย สนามบาสเกตบอล อินไลน์สเก็ต ไอซ์สเก็ตติ ้งริ ง ร้ านค้ าปลอดภาษี ร้ านขายของที่
ระลึก ห้ องแสดงภาพเขียนศิลปะ เป็ นต้ น
เที่ยง
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
16.00
เรื อเทียบท่า สเวทเทนแฮล์ ม เพียร์ ครุ ยส์ เทอร์ มินัล (Swettenham Pier Cruise Terminal), ปี นงั
ประเทศมาเลเซีย
‚Welcome to Penang, Malaysia‛
ปี นัง (Penang) หรื อ รัฐปี นงั ค้ นพบโดย กัปตันฟรานซิส ไลท์ (Captain Fransis Light) ชาวอังกฤษ ใน
ปี ค.ศ. 1786 เปลี่ยนชื่อเป็ น ‚จอร์ จทาวน์‛ (George Town) เพื่อให้ เป็ นเมืองท่าปลอดภาษี ซึง่ ก็มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้น ปี นงั ถูกกล่าวถึงในนาม ‘ไข่มกุ แห่งตะวันออก’ ซึ่งถือได้ ผสมผสานเอา
วัฒนธรรมสองซีกโลกไว้ ด้วยกัน กลายเป็ นเสน่ห์ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยือ น มี ‘ต้ นหมาก’ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองปี นงั จนถึงปั จจุบนั
อิ สระพักผ่อน บนเรื อ หรื อ ท่านสามารถเลือกซื ้อทัวร์ เทีย่ วบนฝั่ง (Shore excursion) จากบนเรื อได้
ล่วงหน้า(ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการ)
PN35 : Taste of Penang
4.30 Hours USD 29.75 /Adult
PN17 : Heritage Tour with Local Product Shopping 4 Hours
USD 39.75 /Adult
PN04 : Penang Round Island Tour
4.30 Hours USD 45.75 /Adult
PN39 : Hill and Temple Tour
4.30 Hours USD 49.75 /Adult
PN81 : The Habitat Nature Discovery At Penang Hill 4.30 Hours USD 59.75 /Adult
PN58 : Color of Georgetown - Walking Tour
3.45 Hours USD 65.75 /Adult
PN01 : Georgetown by Trishaw
3.30 Hours USD 69.75 /Adult
PN59 : Heritage Cycling Tour
4 Hours
USD 85.75 /Adult

*** หมายเหตุ : สาหรับท่านที่ลงเรื อเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ ้นเรือก่อนเวลาเรื อออกอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง***
ค่า
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
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23.00

หลังอาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อ สาหรับช่วงเย็นท่านสามารถเลือกทา
ในสิง่ ที่ปรารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่คณ
ุ ถนัด อาทิเช่น ชมโชว์ที่
พรั่งพร้ อมด้ วยระบบแสงสีเสียง โรงภาพยนตร์ เสี่ยงโชคที่ห้องคาสิโน ห้ องฟั งเพลงและห้ องเลาจ์น บาร์
เครื่ องดื่มหรื อจะสนุกสนานที่ดิสโก้ เธค เป็ นต้ น
เรื อออกจากท่า มุง่ หน้ าสู่ ประเทศสิงคโปร์
พักค้ างคืน บนเรื อสาราญ Mariner of The Seas

วันที่สามของการเดินทาง ล่ องทะเล
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หลังมื ้ออาหาร เต็มอิ่มกับความบันเทิง ความสนุกสนาน ความตื่นเต้ น ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมมากมาย
ทังในร่
้ มและกลางแจ้ งที่เตรี ยมไว้ สาหรับท่าน อาทิเช่น การปี นหน้ าผาจาลอง มินิกอล์ฟ บาร์ เครื่ องดื่ม
บาร์ ไอศครี ม ห้ องฟั งเพลง เลาจน์ โรงภาพยนตร์ ห้ องคาสิโน ห้ องเกมส์ ห้ องสมุด สระว่ายน ้า สระน ้าวน
ห้ องออกกาลังกาย สนามบาสเกตบอล อินไลน์ สเก็ต ไอซ์สเก็ตติ ้งริ ง ร้ านค้ าปลอดภาษี ร้ านขายของที่
ระลึก ห้ องแสดงภาพเขียนศิลปะ เป็ นต้ น

เที่ยง

บ่าย
ค่า

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
หรื อ รับประทานอาหารมื ้อพิเศษที่ห้องอาหารพิเศษ (มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม) อาทิเช่น ห้ อง The Sound of
Music Dining, Giovanni's Table , Chops Grille เป็ นต้ น
หลังมื ้ออาหาร เชิญท่านพักผ่อนหรื อเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเครื่ องเล่นต่างๆ บนเรื อ
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อ ห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
** คืนนีข้ อให้ ท่ านเก็ บกระเป๋ าใบใหญ่ และสัมภาระต่างๆให้ เรี ยบร้ อย โดยทางเรื อจะเตรี ยมป้ายติด
กระเป๋ า (Luggage Tag) ไว้ ให้ ท่านในห้ อง ผูกแท็กให้ เรี ยบร้ อยและนาไปวางไว้ หน้ าห้ องก่อนเวลา
22.00 น. แนะนาให้ ท่านจัดของใช้ ที่เหลืออยูน่ าใส่กระเป๋ า ใบเล็กเพื่อถือลงจากเรื อในวันรุ่งขึ ้น**
หมายเหตุ กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนกับ Cruise compass อีกครัง้

วันที่ส่ ีของการเดินทาง

08.00
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ท่ า เรื อ มาริ น่ า เบย์ - สิ ง คโปร์

เรือเทียบท่ ามาริน่าเบย์ เวลา 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ หรื อห้ องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
เรื อเทียบท่าที่มาริน่า เบย์ ครูซเซ็นเตอร์ , สิงคโปร์

X X X X X X หมายเหตุ รถรับ-ส่ ง ระหว่ างท่ าเรือ- สนามบิน ไม่ รวมอยู่ในรายการ X X X X X X

อัตราค่ าบริการ
- ห้ องพักแบบไม่มีหน้ าต่าง

(Inside Cabin)

ท่านละ 15,500.- บาท

- ห้ องพักแบบมีระเบียง

(Balcony Cabin)

ท่านละ 19,500.- บาท

ค่ าบริการรวม
ห้ องพักบนเรื อ 4 คืน (พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้ อง)
ภาษีท่าเรื อ
ค่าทิปบนเรื อ

ค่ าบริการไม่ รวม

 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์ เน็ต, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
 ทัวร์ บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงือนไขการชาระเงิน (เมื่อทาการจอง)
เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ บริษัทฯ ใคร่ขอเรี ยกเก็บยอดทังหมดทั
้
นทีที่จอง

เงือนไขการยกเลิก (หลังจากทาการสารองห้ องพัก)
เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกห้ องพักบนเรือ และสายการบินในทุกกรณี

