แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ล่องเรือสาราญ ระดับโลก Ovation Of The Seas
โดยสายการบินไทย (TG) เครื่องบินลาใหม่สุดของ การบินไทย A350

กาหนดการเดินทาง วันที่ 29-31 มีนาคม 2560

ราคา 22,888.สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน ซางงี - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - เช็คอินท์ขึ้นเรือสาราญ Royal
Caribbean Ovation Of The Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ

วันที่2 อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือสาราญมากมาย - พักบนเรือสาราญ
วันที่3 อาลาเรือสาราญ เทียบท่าแหลมฉบัง - บริการรถส่งถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
วันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน- ลงเรือ OVATION OF THE SEAS
05:30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ K ชั้น 4 ทางเข้าประตู 5 อาคารผู้โดยสาร
ขาออกระหว่างประเทศ สายการบินสายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
08:00 น. นาท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG403
11:15 น. เดินทางถึง สนามบิน ซางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) นาท่านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุ ดบนเกาะ
สิงคโปร์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมี
อายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมี
ทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และ
ตํ า นานซึ่ ง มี หั ว เป็ น สิ ง โตและลํ า ตั ว เป็ น ปลากํ า ลั ง โต้ ค ลื่ น ส่ ว นหั ว นั้ น เป็ น
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14.30 น.

17.00 น.

สัญลักษณ์ของตํานานการค้นพบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน
จากนั้น นําทุกท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อทําการเช็คอินท์ ขึ้นเรือ สําราญ OVATION OF THE SEAS สามารถ
เช็คอินท์ได้ตั้งแต่เวลา15.00-16.30 น.
(ผู้โดยสารทุกท่านจําเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน)
เรือออกเดินทางจากท่าเรือสิงคโปร์ มุ่งหน้าสู่น่านน้าสากล
บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ จากนั้นอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดง
สุดอลังการ หรือ นั่งฟังเพลงจิบเครื่องดื่มเย็นๆ

วันที่สองของการเดินทาง

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทากิจกรรมต่างๆ บนเรือสาราญ
OVATION OF THE SEAS
บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น และมื้อดึก ณ ห้องอาหารบนเรือ
ข้อมูลสําหรับ OVATION OF THE SEAS เป็นเรือขนาด 168,666 ตัน ประกอบด้วย 18 ชั้น รองรับผู้โดยสาร
ได้ทั้งหมด 4,180 ท่าน มีจํานวน 2,090 ห้อง
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วันที่สามของการเดินทาง
ท่าเรือแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ สนุกสนานกับสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆบนเรือในช่วงสุดท้าย
(กรุณาฟังประกาศจากเสียงตามสายบนเรือ กรณีการรับหนังสือเดินทางคืน หรือ การวางกระเป๋าสัมภาระหน้า
ห้องพัก ของท่าน
11.00 น.
เรือเทียบท่าที่ ท่าเรือแหลมฉบัง อาลาเรือสาราญระดับโลก พร้อมทั้งผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระของท่าน และนาทุกท่าน เดินทางจาก ท่าเรือแหลมฉบัง กลับสู่กรุงเทพฯ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ขนั้ ต่า 30 ท่านขึ้นไป
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

INSIDE

BALCONY

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

22,888

25,888

ราคาสาหรับพักเดี่ยว ชาระเพิ่ม

13,900

15,900

อัตรานี้รวม:
1. ค่าบัตรโดยสาร 1 เที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ-สิงคโปร์ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าน้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน
3. ค่าห้องพักบนเรือ 2 คืน ตามที่ท่านได้ชําระเงิน
4. ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือตามที่ระบุในรายการ
ยกเว้น ห้องอาหารพิเศษทีม่ ีการชาระเงินเพิ่ม ทางลูกค้าต้องชาระเงินเอง
5. ค่ายานพาหนะ รับ-ส่ง และ ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
6. ค่าภาษีท่าเรือ
7. ค่าบริการบนเรือ
8. ค่ารถรับ-ส่ง ท่าเรือแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ
อัตรานี้ไม่รวม :
1. ค่าอาหาร นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ และเครื่องดื่มมินิบาร์ ภายในห้องพัก
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ภายในห้องพัก ค่าซักรีดเสื้อผ้า เป็นต้น
3. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย (พาสปอร์ต) ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ หรือบุคคลที่ต้องยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการ)
5. ค่ารถรับส่ง แหลมฉบัง – กรุงเทพ
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
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การชาระเงิน
 กรุณาชาระค่าแพ็คเกจทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับกรยืนยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้ว พร้อมส่งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7 มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกที่นั่งของท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผู้เดินทางต่ํากว่า 20 คน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเ ขาไฟ,ระเบิด,
อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าวางมัดจําห้องพัก
หมายเหตุ
• สําหรับผู้มีครรภ์ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ ) ก่อนการเดินทาง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกอง ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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