
 

 

  

    รบัสิทธ์ิพิเศษแลกซ้ือตัว๋เครื่องบิน กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์เพียงท่านละ 1,999 บาท  

        

                  TG 408 (9 มกราคม 2563 08.00-11.15 น.)  หรือ  

   SQ 973 (9 มกราคม 2563 09.45-13.00 น.) 

  

 สิงคโปร ์-  แหลมฉบงั (กรงุเทพฯ)  

                                       3 วนั 2 คืน 09 – 11 มกราคม 2563 

 



 

 

 

 

 

วนัพฤหสับด ีที ่9 มกราคม 2563  สงิคโปร ์– Quantum of the Seas 

 

 

13.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์หลงัจากน้ันผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ  

น าท่านสู่ท่าเรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS) 

 

บ่าย  บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ ัน้14 

และยงัมอีาหารวา่งบรกิารทีห่อ้ง Café Promenade  ทีช่ ัน้ 4 

 

17.00 น.  เรอื Quantum of the Seas จะออกจากท่าเรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  

** ผูโ้ดยสารควรถงึท่าเรอืเพือ่ท าการเชค็อนิ อย่างน้อย 3 ช ัว่โมงก่อนเรอืออก ** 

 

เมือ่ท่าน ไดผ้่านขัน้ตอนการเชค็อนิลงเรอื เพือ่เขา้หอ้งพกัของท่านแลว้  

** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซน

ทีร่ะบุไวใ้นบตัร Sea Pass กรุณาเชค็เวลาทีแ่น่นอนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 

เมือ่เรอืไดอ้อกจากท่าเรอืแลว้ ท่านสามารถพกัผ่อนทีห่อ้งพกัของท่าน หรอืส ารวจรอบๆ เรอืไดต้าม

อธัยาศยั 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning กรุณาแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมกางเกงขาสัน้,รองเทา้แตะ)

หลงัอาหารเย็นท่านสามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยัหรอืเขา้รว่มดูโชวท์ีท่างเรอืไดจ้ดัไวใ้ห ้

          ท่านสามารถดูกจิกรรมต่างๆไดจ้าก Cruise Compass ทีท่างเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หท้ีห่อ้งพกัของท่าน 
 

หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวนัของทางเรอื จาก นิตยสาร Cruise Compass 

 



 

 

 

 
 

 

วนัศุกรท์ี ่10 มกราคม 2563  ล่องน่านน ้าสากล 

 

เชา้   ท่านสามารถรบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café ที่

ช ัน้ 14 หรอืคุณจะเลอืกทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining ช ัน้ 3 และ 4 ตามอธัยาศยั 

 หลงัจากน้ัน ท่านสามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั หรอืเขา้รว่มกจิกรรมทีท่างเรอืไดจ้ดัใหใ้นแต่ละวนั 

อาท ิเชน่ Flow Rider (กระดานโตค้ลืน่จ าลอง), I Fly Rip Cord, โรลเลอรส์เก็ต ที ่Seaplex  

โปรดดูรายละเอยีดเวลา และบรกิารของแต่ละกจิกรรมจาก นิตยสาร Cruise Compass  

 

 

กลางวนั ร่วมรบัประทานอาหารกลางวันที่ หอ้งอาหาร Windjammer Café  ที่ช ัน้ 14 แบบบุฟเฟ่ต ์

นานาชาต ิหรอืจะเป็นแบบ A La Carte ในหอ้ง Main Dining ช ัน้ 3 และ 4  ทีท่างเรอืไดจ้ดัเตรยีม

ไวใ้ห ้ 

  

ระหว่างวนันี ้ท่านสามารถสนุกสนานกบั คาสโิน รอแยล หรอืจะใชบ้รกิาร สปา/ซาวน่า กบัทางเรอืได ้

หรอืท่านสามารถชอ้ปป้ิงสิน้คา้ปลอดภาษี ไดต้ามรา้นคา้ต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dinning กรุณาแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมกางเกงขาสัน้,รองเทา้

แตะ) หรอื เลอืกทานแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาตทิีห่อ้งอาหาร Windjammer Café  ทีช่ ัน้ 14 

 

หมายเหตุ**  กรุณาตรวจว่าท่านตอ้งไปรบัหนังสอืเดนิทาง (passport) ของท่านคนืในเวลา และสถานทีไ่หน

ของบนเรอื และคนืน้ีท่านจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสต่ีางๆ จากทางเจา้หน้าทีเ่รอื กรุณาวางกระเป๋าของท่านไวท้ี่

หน้าหอ้งพกั ก่อนเวลาเทีย่งคนื ท่านควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไวใ้ส่สมัภาระ ก่อนทีจ่ะขึน้จากเรอืในเชา้วนัถดัไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเสารท์ี ่11 มกราคม 2563  แหลมฉบงั-กรุงเทพฯ 
        

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ที ่หอ้งอาหาร Windjammer Café ทีช่ ัน้ 14 หรอื Café Promenade ทีช่ ัน้ 4 

 

13.00 น. เรอืส าราญ Quantum of the Seas เดนิทางถงึท่าเรอืแหลมฉบงั,ประเทศไทย 

 

เมือ่ท่านขึน้จากเรอืเรยีบรอ้ยแลว้ ไปรบักระเป๋าตามหมายเลขบนแท็กสกีระเป๋าของท่าน 

  ** ส าคญัมากตรวจสอบสมัภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรอื ** 
 

บ่าย   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูมดิว้ยบรกิารรถโคช้ 

 

 

 
 
 

  

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

9-11 มกราคม 2563 
 

 
 

 

INSIDE 

(หอ้งพกัแบบไม่มหีน้าต่าง) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

14,900 บาท / ท่าน 

                      OCEAN VIEW  

(หอ้งพกัแบบววิทะเล) / 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(OBSTRUCTED) 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 

(ววิบางส่วนถูกบดบงั) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

 

15,900 บาท / ท่าน 

 

 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

16,900 บาท / ท่าน 

 

 

**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

 

 



 

 

 

อตัราน้ีรวม: 

 

• ตั๋วเรอื Quantum of the Seas พรอ้มหอ้งพกับนเรอืส าราญฯ ในแบบทีคุ่ณเลอืก   

• อาหารและเคร ือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบุใน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอื 

• ภาษีท่าเรอื 

• ค่าทปิพนักงานบนเรอื 

• ค่าทปิไกด ์

• ประกนัการเดนิทางอุบตัเิหตุ วงเงนิ 1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

• รถรบัส่ง แหลมฉบงั-กรุงเทพฯ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ตั๋วเคร ือ่งบนิขาไปกรุงเทพฯ-สงิคโปร ์(รบัสทิธิแ์ลกซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิ TG/SQ ในราคา 1,999 บาทต่อท่าน ทีน่ั่งจ านวนจ ากดั) 

• ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

• ค่าธรรมเนียมวซีา่(ถา้ม)ี 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์Wifi ค่าอาหาร และเคร ือ่งดมืทีม่คี่าใชจ่้ายเพิม่  ฯลฯ 

• ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตุสุดวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

• ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีการบรกิารหกัณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสรจ็มภีาษี) 

 

ขัน้ตอนการจอง 

• ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทางใหเ้จา้หนา้ที ่(ทีม่อีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนในวนัเดนิทาง) 

• ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 3 วนัทีไ่ดท้ าการส ารอง แต่ไม่เกนิ 5 วนั กรณีตดิวนัหยุด 

• คุณจะไดร้บัเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจอง 

• ท่านจะไดร้บัตั๋วเรอืโดยประมาณ 30 วนั กอ่นเดนิทาง 

 

เงื่อนไข  

• บรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเสน้ทางเดนิเรอื, หรอืโปรแกรมทวัร ์โดยมแิจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• ระหว่างการเดนิทาง หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได ้

• น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางโหลดไดท้่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั, หากน ้าหนักสมัภาระของท่านเกนิตามที่

สายการบนิก าหนด ท่านตอ้งช าระค่าส่วนเกนิเอง 

• อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารบนเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้าย แต่จะมีบางรายการทีม่ีค่าใชจ่้ายเพิ่ม เชน่ อาหารเมนูพิเศษ, การ

จองหอ้งอาหารพิเศษ, เคร ือ่งดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล ์เคร ือ่งดื่มที่มียี่หอ้ หากคุณสงสยัสามารถสอบถามไดจ้ากบรกิรโดยตรง หรอืดู

รายละเอยีดไดจ้าก Cruise Compass 

• หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอื ออกนอกประเทศโดยเจา้หนา้ทีร่ฐัฯ บรษิทั ไม่สามารถคนืค่าตั๋วเรอืใหไ้ด ้

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเวลา โปรแกรมทวัรแ์ละเสน้ทางเดนิเรอืโดยอาจมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและความ

เหมาะสมของก าหนดการโดยรวม 

• การน าสิง่ของผิดกฏหมายตดิตวัระหว่างการเดนิทางหรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนความประพฤตทิีไ่ม่เหมาะสม หรอืผิดกฏหมาย

เป็นความรบัผดิชอบส่วนบุคคล 

• สายการบนิอาจเปลีย่นเคร ือ่ง (aircraft)  โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในการยกเลกิทุกกรณี 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ในกรณีทีบ่รษิทัออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้ หรอื บางกรณีอาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขของสาย

การบนิโดยอาจจะมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ โปรดเชค็เป็นกรณีๆ 



 

 

 

หมายเหตุ  

• ราคาเด็กเท่ากนักบัผูใ้หญ่ 

• บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 30 วนั 

กอ่นการเดนิทาง 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน 

การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อุบตัเิหตุ ปัญหาการจราจรฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ 

หลบหนีเขา้เมอืง  

 

 
 


