แพ็คเกจ ล่องเรือสาราญ Royal Caribbean Voyager of The Seas (Cabin)

เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมีระดับ โดยทีมงานทัวร์เรือมืออาชีพ
ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ - สัมผัสอาหารขึ้นชื่อ - กัวลาลัมเปอร์
ให้ท่านได้พกั ผ่อนบนเรือสาราญระดับ 5 ดาว ในราคาที่ท่านเอื้อมถึง

** บนเรือ Voyager of the Seas 3 คืน **
อัตราค่าบริการ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ สิงคโปร์, รถรับ - ส่ง
กาหนดวันเดินทาง วันที่ 12-15 / 19-22 พ.ค. 60 (พักห้องไม่มีหน้าต่าง) ปกติราคา 17,900.-

ลดเหลือ 16,500.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 ท่าเรือ Marina Center - ลงเรือ Voyager of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ
วันที่2

เรือสาราญเทียบท่า พอร์ตคลัง, มาเลเซีย - อิสระเดินเล่น ด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริม ชมเมือง (สอบถามอัตรา
ค่าบริการได้จากบนเรือสาราญ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ

เรือสาราญล่องน่านน้าสากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือสาราญ อาทิ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าเรือ,
วันที่3 ลานไอซ์สเก็ต, ถนนใจกลางเรือ Royal Promenade, ฝึกปีนหน้าฝาจาลอง ฯลฯ - ร่วมงานกัปตันไนท์ บริเวณ
ถนนเอสพานาร์ท (บนเรือ) - พักบนเรือ
วันที่4 อาลาเรือสาราญ - จอดเทียบท่า Marina Center
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วันแรก

ท่าเรือ Marina Center - ลงเรือ Voyager of the Seas
**** อิสระให้ท่านเลือกการเดินทางด้วยตัวท่านเอง กรุณาแจ้งสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการก่อน
ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเช็คอินซ์ และกรุณาเลือกสายการบินเที่ยวบินที่เดินทางถึงสิงคโปร์ไม่
เกิน 13.00 น. สาคัญมาก***
**** อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ที่สนามบินชางฮี****

13.00 น.

เชิญท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center สู่ เรือสาราญ Voyager of the Seas
ผลงานวิศวกรรมชั้นเลิศของสายเดินเรือ “ โดยเรือมีขนาด 138,000 ตัน
รองรับนักล่องเรือสาราญได้ 3,114 คน มีห้องอาหาร Sushi Restaurant
และห้องอาหารให้เลือกอีกมากมาย และยังเป็นที่รวมกิจกรรมหลายอย่างไว้
ในที่เดียว ด้วยลานไอซ์สเก็ต ถนนใจกลางเรือ Royal Promenade ฝึกปีน
หน้าฝาจาลอง ที่จะทาให้ท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมอย่างไม่รู้เบื่อ

18.00 น.

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ชมโชว์หรือท่านจะร่วมสนุกกับการเสี่ยงโชค ให้ท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย
เรือออกเดินทางสู่น่านน้าสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย

ที่พัก

พักบนเรือ ตามประเภทห้องที่ท่านเลือก

วันที่สอง
เช้า

พอร์ตคลัง มาเลเซีย ประเทศมาเลเชีย
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ

08.00 น.

เรือสาราญเทียบท่า ณ พอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย
ท่านสามารถลงท่องเที่ยว ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ไม่รวมในค่าทัวร์
สาหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ
การออกกาลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ จากนั้นให้ทุกท่าน
สนุกสนาน กับกิจกรรม บนเรือ ให้ท่านร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
สาหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือ
จัดเตรียมไว้บริการท่าน

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ชมโชว์ หรือท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

23.30 น.

รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ
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23.59 น.

เรือออกเดินทางกลับสู่ น่านน้าสากล อิสระชมการแสดง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

พักบนเรือ ห้องพักตามที่ท่านเลือก

วันที่สาม
เช้า

น่านน้าสากล - กัปตันไนท์
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ
การออกกาลังกายรับอรุณในตอนเช้า หรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ด้วยลานไอซ์ส
เก็ต ถนนใจกลางเรือ Royal Promenade ฝึกปีนหน้าฝาจาลอง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ

บ่าย

ชมโชว์ สเก็ตน้าแข็ง (ตามตารางการแสดงโชว์ ที่ระบุไว้ในรายการเนวิเกเตอร์) หรือให้ท่าน ช้ อปปิ้ง
กับร้านดิวตี้ฟรี ที่จะมีโปรโมชั่นให้ท่านช้อปปิ้งกระหน่า อย่างสะใจ หรือจะไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีให้
ท่านเลือก ที่จะเข้าร่วมสนุก ได้อีกหลายรายการ

18.00 น.

จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและให้ทุกท่านได้เตรียมตัวสาหรับ งานกัปตันไนท์ ผู้ชายใส่ชุดสูท
และผู้หญิงใส่ชุดราตรี ณ. ถนน เอสพานาร์ท

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนัน้ เชิญท่านอิสระพักผ่อน ชมโชว์ ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.30 น.

รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ

23.59 น.

เรือออกเดินทางกลับสู่ สิงคโปร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

พักบนเรือ ตามที่ท่านเลือก

วันที่สี่
เช้า

สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Navigator)

09.00 น.

เรือเทียบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิน ชางฮี
**** อิสระให้ท่านเลือกการเดินทางด้วยตัวท่านเอง กรุณาแจ้งสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการก่อน
ล่วงหน้าเพื่อ ความสะดวกในการเดินทาง และกรุณาเลือกสายการบินเที่ยวบินที่เดินทางสู่กรุงเทพหลัง
13.00 น. สาคัญมาก***
**** อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ที่สนามบินชางฮี****
*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่ครบกาหนดการเดินทาง

ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

อัตราค่าบริการโปรโมรชั่น ไม่มีราคาเด็ก พักห้องละ 2 ท่าน
ห้องไม่มีหน้าต่าง

แบบมีหน้าต่างวิวทะเล

ห้องมีหน้าต่างมีระเบียง

ปกติ 17,900.สอบถามเพิ่มเติม
สอบถามเพิ่มเติม
ลดเหลือ 16,500.สามารถตรวจสอบราคา และเที่ยวบิน ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ราคาพิเศษ ได้ที่
www.etravelway.com/airticket

12-15 / 19-22 พ.ค. 60

อัตรานี้รวม
1. ค่าห้องพักบนเรือตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
2. รวมค่าภาษีท่าเรือและภาษีต่างๆของเรือ
3. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่
ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
1. สายการบินเดินทางไปกลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์
2. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
3. ค่าท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
4. ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ : สาคัญมาก
1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่
ตั้งครรภ์เกิน 18 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้
โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
2. เด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้
เงื่อนไขการจอง และการสารองที่นั่ง
กรุณาชาระค่าแพ็คเกจทัวร์ ยอดเต็มจานวน เมื่อได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้ว เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
(ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อชาระเงินแล้วเท่านั้น) พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวัน
เริ่มเดินทาง หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ FAX 027486246-7

***เมื่อชาระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขอค่าเดินทางคืนได้ทุกกรณี***
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