
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรือสําราญ Voyager of the Seas Cruise Only 4 วัน 3 คืน 
  
 

 

 
 

เสนทาง สิงคโปร - พอรตคลัง (มาเลเซีย) - สิงคโปร  
กําหนดการเดินทางวันท่ี  25-28 พฤษภาคม 2561  (พักหองมีหนาตาง)            ราคา   13,900.- 

โปรโมชั่น!! จํานวนจํากัด อัตรานี้รวม ภาษี และ ทิปพนักงานบนเรือแลว 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 

อิสระเดินทางเอง - ทาเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบทาเทียบเรือ กับ

เจาหนาที่อีกครั้ง) - เช็คอินเขาขึน้เรือสําราญ Voyager of the SEAs ในเครือ Royal Caribbean - อิสระ

พักผอนบนเรอื 

วันที่2 
เรือเทยีบทา พอรตคลัง (มาเลเซีย) - อิสระเดนิเลนบนฝง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามอัตราคาบริการ

เพิ่มเติมบนเรอื) - กลับขึน้เรือ อิสระพักผอน 

วันที่3 
ลองนานน้ําสากล Cruising at Sea - อิสระพักผอน หรอืสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชวพิเศษ, สปอรทคอรท, 

ฟตเนต, ปนหนาผาจําลอง, เซิฟบอรด, หองสปา, หองสตรีมฯ - พักผอนบนเรือ 

วันที่4 อําลาเรือสําราญ - จอดเทียบทาสิงคโปร - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
อัตราคาบริการ ตอทาน พัก 2 ทาน รวมกัน 1 หอง 

  

 

 

เดินทางวันที่ 25-28 พ.ค. 61 ผูใหญพักหองคู (คนที1่ และ 2) 

Ocean View  แบบมีหนาตาง 13,900 

อัตรานี้มารวมคาภาษีสนามบิน ทานละ 1,700 บาท   
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อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท,  

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
 

อัตรานี้รวม 

- คาหองพักบนเรือ 3 คืน    

- อาหาร และเครื่องด่ืมบนเรือสําราญทุกมือ้ ตลอดระยะเวลาที่พักบนเรือ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ) 

- ชมการแสดง รวมกิจกรรม และความบันเทิงตางๆ บนเรือสําราญ ตามที่ระบุในเอกสารของเรือสําราญ 

- ภาษีทาเรือ และทิปพนักงานบนเรือสําราญ (Gratuities) 

- ต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร – กรุงเทพฯ  

อัตรานี้ไมรวม  

- คาภาษีสนามบิน ทานละ 1,700 บาท   

- คาธรรมเนียมวีซา (ถาม)ี 

- คาทัวรเสรมิบนฝง / รถรับ-สง จากสนามบิน-ทาเรือ และ ทาเรือ-สนามบิน 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  

  คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง ฯ 

- การสํารองทีน่ั่งในหองอาหารพิเศษ (Specialty Restaurants) / คาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทุกประเภท ชา หรือ กาแฟ

ชนิดพิเศษ 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการชาํระเงนิ : 

- โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการย่ืนยันที่น่ังวางทันที จากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทําการนับ 

จากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 

เลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423  (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไม 

ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

- แพ็คเกจน้ี ไมมีเจาหนาที่ทวัรเช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหวางการทองเที่ยว  

เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชาํระ เก็บเต็ม 100 %  
 

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เม่ือชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 
 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 
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