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โปรแกรมการเดินทาง 
 
 
09.00 น.         ทกุท่านพร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 บริเวณเคาน์เตอร์ H - 

J ประต ู4 โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ทา่น 

12.30 น.         น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบนิ SQ 975 

16.00 น.         เดินทางถึงสนามบินชางฮี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านชม
อนุสาวรีย์เมอร์ไลอ้อน (Merlion) สิงโตทะเลพ่นน า้ สญัลกัษณ์ของประเทศ
สิงคโปร์ ฝ่ังตรงข้ามเป็นโรงละครเอสพลานาด (Esplsnade) เป็นศนูย์แสดง
ศิลปะยอดนิยมระดบัโลก หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเช็คอินขึน้
เรือส าราญ Costa Victoria  (Ship departure 21.00 น.) 

21.00น.          เรือลอ่งออกจากทา่เรือสิงคโปร์  
 *** ทางเรือได้จัดท าเอกสารท่ีเรียกว่า “Today” เพื่อแจ้งรายละเอียดส าคัญและกิจกรรมของวันถัดไปให้ใน

ห้องพักผ่อน (Cabin) ของท่านทุกคืน *** 
 
 
 รับประทานอาหารเช้า / กลางวัน / ค ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงท่ีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกก าลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ 
Sundance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ, ฟิตหุ่นท่ีห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการ
บริการเสริมท่ี Hydro-massage spa, เต็มอ่ิมกับอาหารสไตล์ยุโรปและอาหารจีน 5 มือ้ต่อวนั, ชมการแสดงอนั
อลงัการหลงัมืออาหารทกุคืนท่ีโรงละคร “Festival”, หรือช้อปปิง้สินค้าท่ีระลึกและแบรนด์ดงั, รวมไปถึงการร่ืนเริง
กบัการร้องเพลงและเต้นระบ า, หรือเส่ียงดวงกบั CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลีลาแดนซ์กระจายท่ีผบั Rock 
Star Disco 

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 

29 ธ.ค.     กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ (- / - / D) (1)
 
 
  

31 ธ.ค.     ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย (B / L / D)  -- อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ัง (3) 

30 ธ.ค.      ล่องน่าน า้สากล( B / L / D)  (2) 
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08.00 น.    เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือลงักาวี ประเทศมาเลเซีย เกาะลังกาวี เป็น
เกาะเล็กๆ อยูท่างตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เกาะแห่งนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัดี
ในหมูช่าวมาเลย์ ก็เพราะต านานท่ีเล่าขานกนัมาถึงเจ้าหญิงชายารัชทายาท 
ซึง่มีชีวิตอยูเ่ม่ือ 200 กว่าปีมาแล้วนามว่ามสุรีย์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 
คือ สุสาน มสุรีย์ เกาะลงักาวีท่ีเต็มไปด้วยประวตัิศาตร์แฝงนิยายโบราณ 
เป็นสถานท่ีท่ีจัดไว้เป็นเขตสงวนเพ่ือคนรุ่นต่อไป สุสานมะซูรีซึ่งตั ง้อยู่ท่ี
หมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากเมืองกัวห์ ประมาณ 12 กิโลเมตร สถานท่ีบชูาแห่งนีต้ัง้ขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่หญิงสาวคน
หนึ่ง ท่ีอาศยัอยู่บนเกาะลงักาวีเม่ือ 200 กว่าปีก่อน เธอถูกกล่าวหาว่านอกใจสามี เลยถกูตดัสินประหารชีวิตด้วย
กริชท่ีท าขึน้เป็นพิเศษ ตามต านานกล่าวว่า โลหิตของเธอท่ีไหลออกมาเป็นสีขาวและก่อนสิน้ชีพ เธอได้สาบแช่ง
เกาะนีว้่าขอให้ไม่เจริญมีแตค่วามเส่ือมโทรมนาน 7 ชัว่โคตร อย่างไรก็ตาม เวลานัน้ก็ได้ผ่านมาจนครบก าหนดกับ
ค าสาบแช่งตามต านาน ในวันนีเ้กาะลงักาวีก าลังเจริญรุ่งเรือง จากการพัฒนาและผู้คนท่ีหลั่งไหลมาเยือนเกาะ
ลงักาวีเป็นจ านวนมากขึน้โดยมี ความเช่ือวา่ใครท่ีมาแล้วตัง้ใจอธิษฐานก็จะส าเร็จสมดัง่ใจทกุคน สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ
แหง่นีเ้ปิดให้ผู้ ท่ีสนใจในเร่ืองของต านานความเป็นมา ตา่งๆ ตัง้แตเ่วลา 08: 00 – 18:30 (ทกุวนั) คา่เข้าชม ผู้ ใหญ่ 2 
ริงกิต เด็ก 1 ริงกิต, เมืองกัวห์ มีช่ือขนานนามว่าเป็นเมืองปลอดภาษี นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติจึง
ไม่พลาดท่ีจะเลือกซือ้ของในราคา ถูกเม่ือมีโอกาสมาเยือนท่ีเกาะลงักาวี, ดาตารัน ลัง (จตรัุสนกอินทรีย์) เป็นท่ี
หมายท่ีเห็นง่ายส าหรับผู้ ท่ีเดินทางมาทางทะเล จตัรัุสนกอินทรีย์ ตัง้อยู่ใกล้สะพานยาวของเมืองกัวห์จุดดึงดดูใจ
ของสถานท่ีแห่งนีก็้คือ รูปปัน้นกอินทรีย์สีน า้ตาลแกมแดงท่ีแสดงท่าก าลงัจะโผบินสู่ท้องฟ้าอย่างสง่า งาม ตาม
ต านานค าว่า ลงักาวี มาจากนกอินทรีย์ หรือ เฮอลงัในภาษามาเลย์ ส่วนค าว่า กาวี ก็หมายถึงสีน า้ตาลแกมแดง 
ดงันัน้ลงักาวี จงึมีความหมายวา่ นกอินทรีย์สีน า้ตาลแกมแดง เป็นต้น 

19.00 น.        เรือส าราญออกจากทา่เรือลงักาวี 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บนเรือ               
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตคาร บนเรือ 
8.00  น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเกาะปีนงั ประเทศมาเลเซีย ปีนัง (Penang) รัฐท่ีมี

สมญาว่า “ไข่มกุตะวนัออก” (Pearl of the Orient) อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของคาบสมุทรมลายู ปีนังประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นเกาะ มีพืน้ท่ีประมาณ 285 
ตารางกิโลเมตร และส่วนท่ีเป็นแผ่นดินใหญ่ 760 ตารางกิโลเมตร ทัง้ 2ส่วนคัน่
ด้วยช่องแคบท่ีมีความกว้าง 3 กิโลเมตรระหว่างท่าเรือเฟอร์รีเมืองจอร์จทาวน์บน
เกาะ กบัทา่เรือบตัเตอร์เวิร์ธบนฝ่ังแผน่ดนิใหญ่ ก่อนหน้านีก้ารสญัจรระหว่างสองฟากฝ่ังต้องอาศยัเรือข้ามฟาก แต่
ปัจจุบนัสะดวกสบายยิ่งขึน้ เม่ือรัฐบาลมาเลเซียสร้างสะพาน Penang Bridge 
ยาว 7 กิโลเมตรเช่ือมสองแผ่นดิน และได้ช่ือว่าเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น จอร์จทาวน์ (Georgetown) 

01 ม.ค.     ปีนัง ประเทศมาเลเซีย (B / L / D) -- อิสระให้ท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริมบนฝ่ัง (4) 
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ยา่นเมืองเก่าท่ีเป็นชมุชนแรกขององักฤษบนเกาะปีนงั จากอดีตท่าเรือเฟอร์รีท่ีเป็นจดุศนูย์รวมพ่อค้าวาณิชจากตา่ง
แดน จอร์จทาวน์ในวนันีย้งัคงมีชีวิตชีวาของการท าธุรกิจ และเป่ียมด้วยสีสนัของวฒันธรรมผสม การชมเมืองจอร์จ
ทาวน์ท าได้แสนง่าย เพียงเดินตามเส้นทางก็จะได้ชมสถานท่ีส าคญัของหลากหลายชนชาติและศาสนา ในคราว
เดียว ทัง้ “มสัยิดบงักาลี” (Banggali Mosque) สร้างด้วยงบประมาณสนบัสนุนจากบริษัท อิสต์อินเดีย เพ่ือเป็น
สถานท่ีปฏิบตัิศาสนกิจของแรงงานชาวมสุลิมอินเดีย, วัดไห่หนาน (Hainan Temple) ตัง้อยู่ใกล้ๆ กบัมสัยิดบงั
กาลี วดัไห่หนาน เรียกอีกอย่างว่า “เซียนฮกเก๋ง” มี  ความหมายว่า วดัแห่งเทพธิดาจากสรวงสวรรค์ โดยชาวจีน
ไหหล าท่ีมาตัง้รกรากท่ีปีนงัได้ร่วมกนัสร้างขึน้เพ่ืออทุิศแดเ่จ้าแมห่มา่โจ เทพธิดาแหง่ท้องทะเล ท่ีได้คุ้มครองพวกเขา
ให้เดินทางโดยปลอดภัยจากบ้านเกิดมายังปีนัง ไม่ไกลกันนักเป็น "โบสถ์อัสสัมชัญ" (Cathedral of the 
Assumption) โบสถ์คริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกและ "โบสถ์เซ็นต์จอร์จ" (St. George Church) โบสถ์คริสต์นิกายแอ
งกลิกนัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นต้น 

14.00 น. เรือส าราญออกจากทา่เรือเกาะปีนงั 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรือ   
 จากนัน้เชิญทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
12.00 น. เรือส าราญเทียบทา่ ณ ประเทศสิงคโปร์ เช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ  
 หลงัจากเช็คเอาท์ออกจากเรือ น าทา่นไปรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารยา่นไซนา่ทาวน์ 
บา่ย น าทา่นไปสกัการะสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ณ วัดพระเขีย้วแก้ว ซึง่เป็นท่ีประดษิฐานพระบรมสารีริกธาต ุโดยสถปูสร้างขึน้จาก

ทองค าท่ีมีผู้ มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กิโลกรัม ช่ืนชมความงดงามของงานไม้แกะสลกัจากพระพทุธรูปและ
ตวัอาคาร ด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน ณ บริเวณไชน่า
ทาวน์   

15.30 น.      น าทา่นสูส่นามบนิชางฮี เพ่ือเดนิทางกลบัประเทศไทย  
18.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชางฮี ด้วยเท่ียวบนิ SQ 978 
20.05 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

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

อัตราค่าบริการ 
 

ช่วงเวลาเดนิทาง 
29 ธ.ค. – 02 ม.ค.56 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี1 และ 2) 

เดก็ต ่ากว่า 18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี3 และ 4) 

พักเดี่ยว 

ห้องไม่มีหน้าต่าง 42,990 26,990 37,990 - 
ห้องมีหน้าต่าง 46,990 26,990 37,990 - 
ห้องมีระเบียง 51,990 26,990 37,990 - 

02 ม.ค.      สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (B / L / -) (5) 
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อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 

2. ห้องพกับนเรือส าราญ 4 คืน, คา่ ทวัร์ตามโปรแกรม 

3. รถรับสง่จากสนามบนิและทา่เรือ 

4. อาหารทกุมือ้, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

5. หวัหน้าทวัร์คนไทยร่วมเดนิทางเพื่อดแูลคณะ 
6. ภาษีทา่เรือ, ภาษีน า้มนัสายการบนิ 

7. ทิปพนกังานบนเรือ 36 เหรียญ ตอ่ทา่น 

8. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากน า้หนกัหรือจ านวนของ
กระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบนิท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
10. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบก ากบัภาษี 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
3. ทวัร์เสริมบนฝ่ัง, คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ และทิปไกด์ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือเปล่ียนแปลง
การเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลด
คา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 

 

การส ารองการเดนิทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารองการ
เดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 วนั หกัคา่บริการ ยกึคา่มดัจ า 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
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หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้ผู้ เดนิทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไมส่ามารคคืนคา่ทวัร์ให้ได้ 

2. ระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและ
ไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน 
การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน 
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการ
เดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง และความประพฤตท่ีิสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 
 รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียม

ของตั๋วและภาษีน า้มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


