
 

  

 

 

รับสิทธิ์พิเศษแลกซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-สิงคโปร ์เพียงท่านละ 1,999 บาท 

TG 408 (9 มกราคม 0341 08.00-11.13 น.)  หรือ SQ 973 (9 มกราคม 0341 09.45-13.00 น.) 

สิงคโปร์ -  แหลมฉบัง (กรุงเทพฯ) 

3 วัน 2 คืน 09 – 11 มกราคม 0341 

 

 

 
 



 

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 034 สิงคโปร์ - Quantum of the Seas 

 
13.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ หลังจากนั้นผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและนําท่านสู่ท่าเรือ 

Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 
 
บา่ย  บรกิารอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้14 และยังมี

อาหารวา่งบรกิารทีห่อ้ง Café Promenade  ทีช่ัน้ 4 
 
17.00 น. เรอื Quantum of the Seas จะออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  
 ** ผูโ้ดยสารควรถงึทา่เรอืเพือ่ทําการเช็คอนิ อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก ** 
 
 เมือ่ทา่น ไดผ้า่นขัน้ตอนการเชค็อนิลงเรอื เพือ่เขา้หอ้งพักของทา่นแลว้  
 ** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนทีร่ะบุไวใ้น

บตัร Sea Pass กรณุาเช็คเวลาทีแ่นน่อนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 
 เมือ่เรอืไดอ้อกจากทา่เรอืแลว้ ทา่นสามารถพักผอ่นทีห่อ้งพักของทา่น หรอืสํารวจรอบๆ เรอืไดต้ามอธัยาศัย 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning กรุณาแต่งกายสภุาพ (ไมส่วมกางเกงขาสัน้,รองเทา้แตะ) หลัง

อาหารเย็นท่านสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัยหรอืเขา้ร่วมดูโชวท์ีท่างเรอืไดจั้ดไวใ้หท้่านสามารถดูกจิกรรม
ตา่งๆไดจ้าก Cruise Compass ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวใ้หท้ีห่อ้งพักของทา่น 

 
หมายเหต ุ โปรแกรมตา่งๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถดูโปรแกรมแตล่ะวนัของทางเรอื จาก นติยสาร

Cruise Compass 
 

 
 

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ล่องน่านน ้าสากล 

 
เชา้   ท่านสามารถรับประทานอาหารเชา้ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café ทีช่ัน้ 14 หรอื

คณุจะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining ชัน้ 3 และ 4 ตามอธัยาศัย 
 หลังจากนัน้ ทา่นสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างเรอืไดจั้ดใหใ้นแต่ละวัน อาท ิเชน่ 

Flow Rider (กระดานโตค้ลืน่จําลอง), I Fly Rip Cord, โรลเลอรส์เก็ต ที ่Seaplex  
 โปรดดรูายละเอยีดเวลา และบรกิารของแตล่ะกจิกรรมจาก นติยสาร Cruise Compass  
 
กลางวนั ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที ่หอ้งอาหาร Windjammer Café  ทีช่ัน้ 14 แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิหรอืจะ

เป็นแบบ A La Carte ในหอ้ง Main Dining ชัน้ 3 และ 4  ทีท่างเรอืไดจ้ัดเตรยีมไวใ้ห ้ระหวา่งวันนี ้ทา่นสามารถ
สนุกสนานกบั คาสโิน รอแยล หรอืจะใชบ้รกิาร สปา/ซาวน่า กบัทางเรอืได ้หรอืทา่นสามารถชอ้ปป้ิงสิน้คา้ปลอด
ภาษี ไดต้ามรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศัย 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning กรุณาแต่งกายสภุาพ (ไมส่วมกางเกงขาสัน้,รองเทา้แตะ) หรอื 

เลอืกทานแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาตทิีห่อ้งอาหาร Windjammer Café  ทีช่ัน้ 14 
 
หมายเหต ุ กรณุาตรวจวา่ทา่นตอ้งไปรบัหนงัสอืเดนิทาง (passport) ของทา่นคนืในเวลา และสถานทีไ่หนของบน

เรอื และคนืนีท้า่นจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสตีา่งๆ จากทางเจา้หนา้ทีเ่รอื กรณุาวางกระเป๋าของทา่นไว้



 

ทีห่นา้หอ้งพกั กอ่นเวลาเทีย่งคนื ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไวใ้สส่มัภาระ กอ่นทีจ่ะข ึน้จากเรอืใน
เชา้วนัถดัไป 

 

 
 

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 0341  แหลมฉบัง-กรุงเทพฯ 

        
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที ่หอ้งอาหาร Windjammer Café ทีช่ัน้ 14 หรอื Café Promenade ทีช่ัน้ 4 

 

13.00 น. เรอืสําราญ Quantum of the Seas เดนิทางถงึทา่เรอืแหลมฉบงั,ประเทศไทย เมือ่ทา่นขึน้จากเรอืเรยีบรอ้ย

แลว้ ไปรับกระเป๋าตามหมายเลขบนแท็กสกีระเป๋าของทา่น 

  ** สําคญัมากตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื ** 

 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควร นําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูดิว้ยบรกิารรถโคช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 

9-11 มกราคม 0341 

 

 
 

 

INSIDE 

(ห้องพักแบบไม่มีหนา้ต่าง) 

ราคาท่านละ พัก 0 ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรอื เด็ก 

12,900 บาท / ท่าน 

OCEAN VIEW  (ห้องพกัแบบวิวทะเล) / 

OCEAN VIEW WITH BALCONY (OBSTRUCTED) 

ห้องพักแบบมีระเบียง (วิวบางส่วนถูกบดบัง) 

ราคาท่านละ พัก 0 ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรอื เด็ก 

13,900 บาท / ท่าน 

 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

ราคาท่านละ พัก 0 ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรอื เด็ก 

14,900 บาท / ท่าน 

 

**หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 4 เดือน นับจากวันเดินทาง** 

 

อตัรานีร้วม: 
 

 ตั๋วเรอื Quantum of the Seas พรอ้มหอ้งพักบนเรอืสําราญฯ ในแบบทีค่ณุเลอืก   
 อาหารและเครือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบใุน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอื 
 ภาษีทา่เรอื 
 คา่ทปิพนักงานบนเรอื 
 คา่ทปิไกด ์
 ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 รถรับสง่ แหลมฉบงั-กรงุเทพฯ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาไปกรงุเทพฯ-สงิคโปร ์(รบัสทิธิแ์ลกซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ TG/SQ ในราคา 1,999 บาทตอ่ทา่น ทีน่ ัง่
จํานวนจํากดั) 

 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 เดอืนในวันเดนิทาง) 
 ชําระคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน ภายใน 3 วันทีไ่ดทํ้าการสํารอง แตไ่มเ่กนิ 5 วัน กรณีตดิวันหยดุ 
 คณุจะไดรั้บเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจอง 
 ทา่นจะไดรั้บตัว๋เรอืโดยประมาณ 30 วัน กอ่นเดนิทาง 

 
เงือ่นไข  

 บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเสน้ทางเดนิเรอื, หรอืโปรแกรมทัวร ์โดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 ระหว่างการเดนิทาง หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคืน

คา่บรกิารได ้
 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางโหลดไดท้่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรัม, หากน้ําหนัก

สมัภาระของทา่นเกนิตามทีส่ายการบนิกําหนด ทา่นตอ้งชําระคา่สว่นเกนิเอง 

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

 หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอื ออกนอกประเทศโดยเจา้หนา้ทีรั่ฐฯ บรษัิท ไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วเรอืใหไ้ด ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเวลา โปรแกรมทัวรแ์ละเสน้ทางเดนิเรอืโดยอาจมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้เพือ่
ความปลอดภยัและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

 การนําสิง่ของผดิกฏหมายตดิตัวระหว่างการเดนิทางหรือเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนความประพฤตทิีไ่ม่
เหมาะสม หรอืผดิกฏหมายเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

 สายการบนิอาจเปลีย่นเครือ่ง (aircraft)  โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในการยกเลกิทกุกรณี 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนผูเ้ดินทาง ในกรณีที่บริษัทออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือ บางกรณีอาจจะ

เปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิโดยอาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดเชค็เป็นกรณีๆ 
 
หมายเหต ุ 

 ราคาเด็กเทา่กนักบัผูใ้หญ่ 
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ
บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจรฯลฯ ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง
ผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง  

 

 

 




