
 

  

 

ทวัรเ์รอืส ำรำญ จใุจ 6 วนัเต็ม  พรอ้มตัว๋เครือ่งบิน                                              

แหลมฉบงั (กรงุเทพฯ) – โฮจิมินห ์(เวียดนำม) – สิงคโปร ์

                                       6 วนั 5 คืน 11 – 16 มกรำคม 2563 

 

 

 



 

วันเสาร ์ที่ 11 มกราคม 2563 แหลมฉบัง  Quantum of the Seas 

 
เชา้   คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ มเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับทกุทา่นพรอ้มรับเอกสารการเดนิทางบรกิารรถโคช้ นําทกุ

ทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืแหลมฉบัง เพือ่ทีทํ่าการเช็คอนิ ขึน้เรอืสําราญ Quantum of the Seas หลังเช็คอนิ
เขา้สูห่อ้งพัก ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย เมือ่ท่านไดผ้่านขัน้ตอนการเช็คอนิขึน้เรอื เพือ่เขา้หอ้งพัก
ของทา่นแลว้  

 
กลางวนั รว่มรับประทานอาหารกลางวันที ่หอ้งอาหาร Windjammer Café แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิหรอืจะเป็นแบบ 

A La Carte ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวห้อ้ง  
  
 ** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟงัการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนทีร่ะบไุวใ้น

บตัร Sea Pass กรณุาเช็คเวลาทีแ่นน่อนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** เมือ่เรอืไดอ้อกจากทา่เรอืแลว้ 
ทา่นสามารถพักผอ่นทีห่อ้งพักของทา่น หรอืสํารวจรอบๆ เรอื นอกจากนีแ้ลว้ยังมบีรกิารอาหารกลางวนัแบบ
บฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้14 และ อาหารวา่ง ที ่Café 
Promenade ชัน้ 4 ไดต้ลอดทัง้วนั 

 
ค า่ รว่มรับประทานอาหารเย็น ทีห่อ้ง Main Dinning กรณุาแตง่กายสภุาพ (ไมส่วมกางเกงขาสัน้, รองเทา้แตะ) 

 

  
  

 หลังอาหารเย็นทา่นสามารถพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัยหรอืเขา้รว่มดโูชวท์ีท่างเรอืไดจ้ัดไวใ้หท้า่นสามารถดู

กจิกรรมตา่งไดจ้าก Cruise Compass ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวใ้หท้า่นทีห่อ้งพัก 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมตา่งๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถดโูปรแกรมแตล่ะวันของทางเรอื จาก นติยสาร Cruise 

Compass 

 

วันอาทิตย์ท่ี 12 มกราคม 2563  แหลมฉบัง – Quantum of the Seas 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 14 หรอืคณุจะเลอืกทาน

แบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining ชัน้ 3 และ 4 ตามอัธยาศัยโปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิารจาก 

นติยสาร Cruise Compass  

      

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Cafe ทีช่ัน้ 14 หรอืเลอืกทานที ่

Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอธัยาศัย 

 

20.00 น.  เรอืออกจาก ทา่เรอืแหลมฉบงั, ประเทศไทย 

 

ค า่ ยังมบีรกิารในแบบบฟุเฟต ์นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ 5 ทุม่และยังมอีาหาร

ว่างบรกิารทีห่อ้ง Promenade Café ที่ชัน้ 5 ตลอดทัง้คนื เชญิท่านท่องราตรบีนเรือสําราญหรู จบิ

เครือ่งดืม่ฟังดนตรใีนเลานจ ์ไนตค์ลับแบบทีค่ณุชอบ มันสก์ับดนตรใีนคํ่าคนืนี้ แบบไมม่ลีมิติ นอกจากนี้เรามี

รา้นคา้ปลอดภาษีและคาสโินเปิดบรกิารตลอดทัง้คนื 



 

 
 

วันจันทร์ท่ี 13 มกราคม 2563  ล่องน่านน ้าสากล 

       

เชา้   รว่มรับประทานอาหารเชา้ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café หลังจากนัน้ท่าน

สามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืไดจั้ดใหใ้นแต่ละวัน อาท ิเชน่ Flow Rider 

(กระดานโตค้ลืน่จําลอง), I Fly Rip Cord, โรลเลอรส์เก็ต, คาสโิน รอแยล หรอืจะใชบ้รกิาร สปา หรอื ซาว

น่า กบัทางเรอืได ้หรอืทา่นสามารถชอ้ปป้ิงแบบปลอดภาษี ไดต้ามรา้นตา่งๆ   

 

กลางวนั รว่มรับประทานอาหารกลางวันที ่หอ้งอาหาร Windjammer Café แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิหรอืจะเป็นแบบ 

A La Carte ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวห้อ้ง  

 

เย็น รว่มรับประทานอาหารกลางทีห่อ้งอาหาร Main Dinning  กรณุาแตง่กายสภุาพ 
 

 



 

วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563  โฮจิมินห์ (เวียดนาม) 

       
เชา้   รว่มรับประทานอาหารเชา้ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café หลังจากนัน้ ท่าน

สามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืไดจั้ดใหใ้นแต่ละวัน อาท ิเชน่ Flow Rider 
(กระดานโตค้ลืน่จําลอง), I Fly Rip Cord, โรลเลอรส์เก็ต, คาสโิน รอแยล หรอืจะใชบ้รกิาร สปา หรอื ซาว
น่า กบัทางเรอืได ้หรอืทา่นสามารถชอ้ปป้ิงแบบปลอดภาษี ไดต้ามรา้นตา่งๆ   

 
09.00 น เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 
  
 อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิเพิม่เตมิไดบ้นเรอื หรอื ท่านจะเลอืกพกัผ่อนใชส้ ิง่อ านวยความ

สะดวกของบนเรอืไดต้ามอธัยาศยั 
 
19.00 น เรอืออกจาก ทา่เรอืโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 

 

วันพุธท่ี 15 มกราคม 2563  ล่องน่านน ้าสากล 

       
เชา้   รว่มรับประทานอาหารเชา้ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café  
 หลังจากนัน้ ท่านสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืไดจั้ดใหใ้นแต่ละวัน อาท ิ

เชน่ Flow Rider (กระดานโตค้ลืน่จําลอง), I Fly Rip Cord, โรลเลอรส์เก็ต, คาสโิน รอแยล หรอืจะใชบ้รกิาร 
สปา หรอื ซาวน่า กบัทางเรอืได ้หรอืทา่นสามารถชอ้ปป้ิงแบบปลอดภาษี ไดต้ามรา้นตา่งๆ   

 
กลางวนั รว่มรับประทานอาหารกลางวันที ่หอ้งอาหาร Windjammer Café แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิหรอืจะเป็นแบบ 

A La Carte ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวห้อ้ง  
 
เย็น รว่มรับประทานอาหารกลางทีห่อ้งอาหาร Main Dinning  กรณุาแตง่กายสภุาพ 
 
หมายเหต ุ กรุณาตรวจวา่ทา่นตอ้งไปรบัหนงัสอืเดนิทาง (passport) ของทา่นคนืในเวลาและสถานทีไ่หนบน

เรอืคนืนีท้า่นจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสตีา่งๆ จากทางเจา้หนา้ทีเ่รอื กรณุาวางกระเป๋าของทา่นไวท้ ี่
หนา้หอ้งพกั กอ่นเวลาเทีย่งคนื ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไวใ้สส่มัภาระ กอ่นทีจ่ะออกจากเรอืใน
เชา้วนัถดัไป    

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที ่หอ้ง Windjammer Café ชัน้ 14 หรอื Café Promenade ทีช่ัน้ 5 
 
08.00 น. เรอืสําราญ Quantum of the Seas เดนิทางถงึทา่เรอื Marina Bay Cruise Center Singapore  โดยสวสัดิ

ภาพ เมือ่ทา่นออกจากเรอื ทา่นไปรับกระเป๋าตามทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืแจง้ และตามหมายเลขบนแท็กสกีระเป๋า
ของทา่น ** ส าคญัมากตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื ** 

 
09.00 น.   หลังจากนัน้ นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของประเทศสงิคโปร ์ถนนออรช์ารด์ (Orchard Road)  
  
 อสิระอาหารกลางวนั ไดเ้วลาอนัสมควร นําทกุทา่นสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์
 
17.10 น  ออกเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ SQ 982  สูส่นามบนิสวุรรณภมู,ิ กรงุเทพฯ 
 
18.45 น  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สวสัดภิาพ 
 



 

 
 

อัตราค่าบริการ 

11-16 มกราคม 2563 

INSIDE 

(หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

15,900.- /ทา่น 

OCEAN VIEW 

(หอ้งพกัแบบววิทะเล) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

17,900.- / ทา่น 

 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 
(OBSTRUCTED) 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 

(ววิบางสว่นถกูบดบงั) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

18,900.- / ทา่น 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

19,900.- / ทา่น 

 

**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

อตัรานีร้วม : 
 

 ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ สงิคโปร-์กรงุเทพ ของสายการบนสงิคโปร ์แอรไ์ลนช์ัน้ประหยัด 
 ตั๋วเรอื Quantum of the Seas พรอ้มหอ้งพักบนเรอืสําราญฯ ในแบบทีค่ณุเลอืก   
 อาหารและเครือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบใุน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอื 

 ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ สงิคโปร-์กรงุเทพ ของสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลนช์ัน้ประหยัด 
 ภาษีทา่เรอื 
 คา่ทปิพนักงานบนเรอื 



 

 คา่ทปิไกด ์
 ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 รถรับสง่ กรงุเทพ-แหลมฉบงั 
 ทัวรส์งิคโปร ์ตามทีร่ะบ ุ
 ราคาเด็กเทา่กนักบัผูใ้หญ่ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 

 ทัวรแ์หลมฉบงั และโฮจมินิห ์ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่(ถา้ม)ี 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์Wifi คา่อาหาร และเครือ่งดมืทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ฯลฯ 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีการบรกิารหักณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสร็จมภีาษี) 
 
ข ัน้ตอนการจอง 
 

 สง่สําเนาหนังสอืเดนิทางใหเ้จา้หนา้ที ่(ทีม่อีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนในวนัเดนิทาง) 

 มัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัทีไ่ดทํ้าการสํารอง แตไ่มเ่กนิ 5 วนั กรณีตดิวนัหยดุ 
 สว่นทีเ่หลอืชาํระ 65 วนักอ่นออกเดนิทาง  
 คณุจะไดร้ับเอกสารยนืยันการจองและรายละเอยีดการจอง 

 ทา่นจะไดร้ับตั๋วเรอืโดยประมาณ 30 วนั กอ่นเดนิทาง 
 
เง ือ่นไข  
 

 บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเสน้ทางเดนิเรอื, หรอืโปรแกรมทัวร ์โดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 ระหว่างการเดนิทาง หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคืน
คา่บรกิารได ้

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางโหลดไดท้่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรัม, หากน้ําหนัก
สมัภาระของทา่นเกนิตามทีส่ายการบนิกําหนด ทา่นตอ้งชาํระคา่สว่นเกนิเอง 

 อาหารและเครือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารบนเรอืไดจั้ดเตรยีมไวใ้หโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย แตจ่ะมบีางรายการทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ เชน่ 
อาหารเมนูพเิศษ, การจองหอ้งอาหารพเิศษ, เครือ่งดืม่ทีม่สี่วนผสมแอลกอฮอล ์เครือ่งดืม่ทีม่ยีีห่อ้ หากคุณสงสัย
สามารถสอบถามไดจ้ากบรกิรโดยตรง หรอืดรูายละเอยีดไดจ้าก Cruise Compass 

 หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอื ออกนอกประเทศโดยเจา้หนา้ทีร่ัฐฯ บรษัิท ไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วเรอืใหไ้ด ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเวลา โปรแกรมทัวรแ์ละเสน้ทางเดนิเรอืโดยอาจมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้เพือ่

ความปลอดภยัและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

 การนําสิง่ของผดิกฏหมายตดิตัวระหว่างการเดนิทางหรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนความประพฤตทิีไ่ม่
เหมาะสม หรอืผดิกฏหมายเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

 สายการบนิอาจเปลีย่นเครือ่ง (aircraft)  โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในการยกเลกิทกุกรณี 

 
หมายเหต ุ 
 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ
บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจรฯลฯ ทัง้นี้จะคํานงึและรักษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง
ผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง  

 
 
 




