
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจ ลองเรือสําราญ Ovation of the Seas Cruise Only 6 วัน 5 คืน 

 
 

 
เสนทาง สิงคโปร - ปนัง (มาเลเซีย) - ภูเก็ต (ไทย) - สิงคโปร 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี  9-14 เม.ย. 61  รวมภาษีเรือ, ทิปพนกังานเรียบรอยแลว ราคาเริ่มตนท่ี 23,900.-   

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ สูสนามบนิชางฮ,ี สิงคโปร (อัตรานี้ไมรวมต๋ัวเครื่องบินไปกลบั) - ทาเรือ Marina 

Bay Cruise Center Singapore MBCCS - เช็คอินเขาขึน้เรือสําราญ Mariner of the Seas ในเครือ Royal 

Caribbean - อิสระพักผอนบนเรอื 

วันที่2 เรือสาํราญลองนานน้าํสากล (เต็มวัน) อิสระพักผอน หรอืสนุกกับกิจกรรมมากมายบนเรือ - พักบนเรือ 

วันที่3 
เรือสาํราญเทยีบทา ปนัง (มาเลเซีย) - อิสระชมเมืองดวยตัวเอง หรอืเลือกทัวรเสริมเที่ยวบนฝง (โปรดสอบถาม

อัตราคาบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึน้เรือสาํราญ พกัผอนตามอัธยาศัย 

วันที่4 
เรือสาํราญเทยีบทา ภูเก็ต (ไทย) - อิสระชมเมืองดวยตัวเอง หรือเลือกทัวรเสริมเทีย่วบนฝง (โปรดสอบถามอัตรา

คาบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึน้เรือสําราญ พักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่5 เรือสาํราญลองนานน้าํสากล (เต็มวัน) อิสระพักผอน หรอืสนุกกับกิจกรรมมากมายบนเรือ - พักบนเรือ 

วันที่6 
อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาเรือทา Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS - อิสระเดินทางกลบัโดย

สวัสดิภาพ 

 
 

Date Ports of Call Arrival Departure Activity 
Mon 09Apr2018 Singapore, Singapore - 6:00 PM Boarding 
Tue 10Apr2018 Cruising - - Cruising 
Wed 11Apr2018 Penang, Malaysia 8:00 AM 6:00 PM Docked 
Thu 12Apr2018 Phuket, Thailand 6:00 AM 9:00 PM Tendered 
Fri 13Apr2018 Cruising - - Cruising 
Sat 14Apr2018 Singapore, Singapore 8:00 AM - Departure 
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อัตราคาบริการ ตอทาน พัก 2 ทาน รวมกัน 1 หอง    (ไมรวมตั๋วเครื่องบิน)  
 

 

 

 

อัตรานีเ้ปนราคาเริ่มตน อาจเปลีย่นแปลงไดเนื่องจากการปรบัขึน้ของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
อัตรานี้รวม 

- คาหองพักบนเรือ 5 คืน    

- อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ) 

- ภาษีทาเรือ และประกันภัยบนเรือ  

- ทิปพนักงานบนเรือ 

อัตรานี้ไมรวม 

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

- ต๋ัวเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร - กรุงเทพฯ 

- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ีและคานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  

  คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง ฯ 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

วันที่ 9-14 เม.ย. 61 ผูใหญพักหองคู (คนที1่ และ 2) 

หองพัก Inside  แบบไมมีหนาตาง 23,900 

หองพัก Balcony  แบบมีระเบยีง 28,900 
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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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