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ทัวรลองเรือสําราญ Voyager of the SEAs 4 วัน 3 คืน 

เสนทาง สิงคโปร - ปนัง - สิงคโปร 
เดินทางโดยสายการบิน สิงคโปรแอรไลน 

 
 

 
ท่ีสุดของคําวา “คุม” 

 รวมต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด 

 รวมต๋ัวเรือ และภาษีทาเรอื 

 รวมทิปพนักงานบนเรือ 

 รวมหองพักบนเรือตามที่ระบุ 

 รวมอาหาร และเครื่องด่ืมทุกมื้อ (ตามที่ระบุในต๋ัวเรือ) 

 รวมทัวรที่ปนัง และสิงคโปร 

 รวมกิจกรรม และโชวระดับโลก 

 รวมประกันการเดินทางอุบัติเหตุ 

 รวมคาทิปไกด 

 มีหัวหนาทัวรดูแลตลอดการเดินทาง 
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กําหนดการเดินทางวันท่ี  12-15 ต.ค. 61 (Bus2) พักหองไมมีหนาตาง ราคาเริ่มตน ปกติทานละ      26,500.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบนิชางงี สิงคโปร - ทาเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore 

MBCCS (โปรดตรวจสอบทาเทียบเรือ กับเจาหนาที่อีกครั้ง) - เช็คอินเขาขึน้เรือสําราญ Voyager of the SEAs ใน

เครือ Royal Caribbean - ฟงการสาธติระบบความปลอดภัยบนเรอื - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่2 
ชวงเชา อิสระพักผอนบนเรอื - ชวงบายเรือเทียบทา ปนัง (มาเลเซีย) - Kek Lok Si Temple ,  Kwan imm 

temple - ชอปปงที่ จอรจทาวน - ทาเรือปนัง - กลบัขึ้นเรือ อิสระพกัผอน 

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

เนต, ปนหนาผาจําลอง, เซิฟบอรด, หองสปา, หองสตรีมฯ - พักผอนบนเรือ 

วันที่4 
อําลาเรือสําราญ - จอดเทียบทา Marina Bay Cruise Center Singapore - ชอปปงถนนออรชารด Orchard Road 

- สนามบนิชางงี - กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูมิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันศุกร ที่ 12 ตุลาคม .2561  สิงคโปร  - Voyager of the Seas 

07.00 น   พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 , Row K ประตูทางเขาหมายเลข 5  

   เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และ เช็คอินใหทาน 
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09.40 น   เดินทางสูประเทศสิงคโปร ดวยเที่ยวบิน SQ973  มีบริการอาหารและแครื่องด่ืมบนเครื่อง 

13.05 น     เดินทางถึงสนามบิน ชางงี, ประเทศสิงคโปร. หลังจากน้ันผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

นําทานสูทาเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS) 

16.30 น.   เรือ Voyager of the Seas จะออกจากทาเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS), ผูโดยสารควรถึง  

ทาเรือเพ่ือทําการเช็คอิน อยางนอย 3 ช่ัวโมงกอนเรือออก   เมื่อทาน ไดผานขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ  

เพ่ือเขาหองพักของทานแลว **เตรียมตัว เขารวมฟงการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill)  

ตามโซนที่ระบุไวในบัตร Sea Pass กรุณาเช็คเวลาที่แนนอนจาก ประกาศบนเรืออีกครั้ง ** 

เมื่อเรือไดออกจากทาเรือแลว ทานสามารถพักผอนที่หองพักของทาน หรือสํารวจรอบๆ เรือ หรือ

รับประทานอาหารที่ หอง Windjammer Café บนเรือ ที่ช้ัน11 และ อาหารวาง ที่  

Café Promenade Café ช้ัน 5  ตลอดทั้งวัน   

 
 

เย็น   บริการอาหารค่ําที่หอง Main Dining แบบ A La Cate ที่หองอาหาร Sapphire ช้ัน 3และ4 ทานจะ 

   ไดรับหมายเลขโตะอาหารกอนลงเรือจากน้ันชมการแสดง ของขบวน พาเหรดเหลา นักแสดงของเรือ  

   สําราญ บริเวณ Royal Promenade ตามดวยพิธีตอนรับจากทีมกัปตัน เรือ และ  ลูกเรือ ตามดวย     

   การแสดงระดับโลก ของ Royal Caribbean Cruise ในหอง La Scala Theater ช้ัน 3  และ 4 

ค่ํา   ปดทายค่ําคืนแรกน้ีดวยแสงสีและดนตรีตามไนตคลับและบนดาดฟาเรือ 

หมายเหตุ  โปรแกรมตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทานสามารถดู โปรแกรมแตละวันจากทางเรือ จาก  

นิตยสาร Cruise Compass 

 
วันเสาร ที่ 13 ตุลาคม 2561  ปนัง (มาเลเซยี) 

เชา    บริการอาหารเชา แบบบุฟเฟตนานาชาติ ที่หอง Windjammer Café บนเรือ ที่ช้ัน 11   
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หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Cate ที่หอง Main Dining  ที่หองอาหาร Sapphire ช้ัน 3 และ 4 ตาม 

อัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตนานาชาติ ที่หองอาหาร Windjammer Cafe ที่ช้ัน 11 หรือเลือกทาน 

   ที่ Main Dining ในแบบ A La Cate ตามอัธยาศัย 

15.00 น   เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือปนงั ประเทศมาเลเซีย   

 
  

นําทานสู  Kek Lok Si Temple  ,  Kwan imm temple 

 
 

เย็น   นําทานรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารทองถิ่น   

   หลังจากน้ัน นําทาน ชอปปง ที่ จอรจทาวน (George Town)ไดเวลาอันสมควร นําทานกลับทาเรือปนัง 

ค่ํา   ยังมีบริการในแบบบุฟเฟต นานาชาติที่หอง Windjammer Café ซึ่งจะใหบริการถึง 5 ทุม และยังม ี

   อาหารวาง บริการที่หอง Promenade Café  ที่ช้ัน 5 ตลอดทั้งคืน เชิญทานทองราตรีบนเรือ สําราญหรู  

   จิบเครื่องด่ืมฟงดนตรีในเลานจ ไนตคลับแบบที่คุณชอบ มนัสกับดนตรีในค่ําคืนน้ี แบบไมมีลิมิต นอกจากน้ี 

   เรามีรานคาปลอดภาษ ีและ คาสิโน เปดบริการตลอดทั้งคืน 

23.00 น   เรือออกจากทาเรือปนัง  
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วัน อาทิตย ที ่14 ตุลาคม .2561  ลองนานน้ําสากล              

เชา    บริการอาหารเชา แบบบุฟเฟตนานาชาติ ที่หอง Windjammer Café บนเรือ ที่ช้ัน 11  หรือคุณจะ 

   เลือกทานแบบ A La Cate ที่หองอาหาร Main Dining หอง Sapphire ช้ัน 3 และ4 ทานสามารถ 

   พักผอนตามอัธยาศัย หรือ รวมสนุกกับกิจกรรมบนเรือทีห่ลากหลาย อาทิ ปนหนาผาจําลอง  

สนาม Mini Golf และ Flow Rider  

กลางวัน   บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตนานาชาติ ที่หองอาหาร Windjammer Cafe ที่ช้ัน 11 หรือ 

เลือกทานที ่Main Dining ในแบบ A La Cate ตามอัธยาศัย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นที่หอง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจากน้ีอาหารค่ํายังมีบริการใน 

แบบบุฟเฟตนานาชาติที่หอง Windjammer Café ซึ่งจะใหบริการถึง 5ทุมและยังมีอาหารวางบริการที่ 

หอง Promenade Café ที่ช้ัน 5 ตลอดทั้งคืน เชิญชมการแสดงระดับโลกในหอง La Scala Theater  

ความสนุกของค่ําคืนน้ีแคเริ่มตน  เชิญทานทองราตรีบนเรือสําราญหรู จบิเครื่องด่ืมฟงดนตรีในเลานจ  

ไนตคลับแบบที่คุณชอบ มันสกับดนตรีในค่าํคืนน้ี แบบไมมีลิมิต นอกจากน้ีเรามีรานคาปลอดภาษี และ  

คาสิโน เปดบริการตลอดทั้งคืน  

หมายเหตุ       กรุณา ตรวจวา ทานตองไปรับหนงัสือเดินทาง (passport) ของทานคนื ในเวลาและสถานที่ไหนบน 

   เรือคนืนีท้านจะไดรับ แท็กกระเปาตามสีตางๆ จากทางเจาหนาที่เรือ กรุณาวางกระเปาของทานไวที่ 

   หนาหองพัก กอนเวลาเทีย่งคืน ทานควรเตรียมกระเปาใบเล็กไวใสสัมภาระ กอนที่จะออกจากเรือใน 

   เชาวันถัดไป    

วัน จันทร ที่ 15 ตุลาคม .2561              สิงคโปร - กรุงเทพฯ 

เชา   บริการอาหารเชาที่ หอง Windjammer Café 

08.00 น.  เรือสําราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงทาเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore โดย 

   สวัสดิภาพเมื่อทานออกจากเรือ ทานไปรับกระเปาตามที่เจาหนาที่เรือแจง และตามแท็กสีกระเปาของ 

   ทาน   

สําคัญมาก  ตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ     

หลังจากน้ัน นําทานสู ยานชอปปงช่ือดังของประสิงคโปร ถนนออรชารด (Orchard Road) 

กลางวัน   เพ่ือเปนการไมเสียเวลา อิสระอาหารกลางวัน  

ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานสูสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร 

17.30 น   ออกเดินทางดวยเที่ยวบิน SQ982  สูสนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 

19.00  น  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สวัสดิภาพ 
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อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา วันที่  12-15 ต.ค. 61 

INSIDE 

(หองพักแบบไมมีหนาตาง) 

ราคาทานละ พัก 2 ทาน / หอง 

ผูใหญ หรือ เด็ก 
ทานที่  3 ผูใหญ หรือ เด็ก พักเด่ียว 

26,500 บาท / ทาน 25,000 บาท เพิ่ม 23,900 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(หองพักแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

ราคาทานละ พัก 2 ทาน / หอง 

ผูใหญ หรือ เด็ก 
ทานที่  3 ผูใหญ หรือ เด็ก พักเด่ียว 

29,900 บาท / ทาน 27,900 บาท เพิ่ม 27,500 บาท 

 
 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

อัตรานี้รวม: 

• ต๋ัวเรือ Voyager of the Seas พรอมหองพักบนเรือสําราญฯ ในแบบทีคุ่ณเลือก 

• ต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด 

• อาหารและเครื่องด่ืม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ 

• ภาษีทาเรือ 

• คาทิปพนักงานบนเรือ 

• คาทิปไกด 

• ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

• ทัวรปนัง และ สิงคโปรตามที่ระบุ  

• ราคาเด็กเทากันกับผูใหญ 

อัตรานี้ไมรวม: 

• คาทําหนังสือเดินทาง 

• คาธรรมเนียมวีซา(ถามี) 

• คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท Wifi คาอาหารและเครื่องดืมที่มี คาใชจายเพ่ิม  ฯลฯ 

• คาใชจายอันเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

• คาธรรมเนียมแจงเขา - ออกของบุคคลตางดาวคาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว (ถามี) 

• ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีการบริการหักณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่ตองการขอใบเสร็จมีภาษี) 
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ขั้นตอนการจอง 

* โปรดชาํระคทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยืน่ยันทีน่ั่งวางจากเจาหนาทีแ่ลวทันท ีพรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง 

(ที่ไมหมดอายภุายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ 

Fax 0 2116 6423   (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิธิ

ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

* ทานจะไดรับต๋ัวเรือ โดยประมาณ 30 วัน กอนเดินทาง 

เงื่อนไข  

• บรษิัท ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเสนทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร โดยมิแจงใหทราบลวงหนา  

• ระหวางการเดินทาง หากทานไมใชบริการใดๆ ไมทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธ์ิและไมสามารถขอคืนคาบริการได 

• นํ้าหนักกระเปาเดินทางโหลดไดทานละไมเกิน 30 กิโลกรมั และถือขึ้นเครือ่งไดไมเกิน 7 กิโลกรัม, หากนํ้าหนักสัมภาระของ

ทานเกินตามที่สายการบินกําหนด ทานตองชําระคาสวนเกินเอง 

• อาหารและเครื่องด่ืมที่ใหบริการบนเรือไดจัดเตรียมไวใหโดยไมมีคาใชจาย แตจะมีบางรายการที่มีคาใชจายเพ่ิม เชน อาหาร

เมนูพิเศษ, การจองหองอาหารพิเศษ, เครื่องด่ืมที่มีสวนผสมแอลกอฮอล เครื่องด่ืมที่มีย่ีหอ หากคุณสงสัยสามารถสอบถาม

ไดจากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดไดจาก Cruise Compass 

• หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือหรืออกนอกประเทศโดยเจาหนาที่รัฐฯ บริษัท ไมสามารถคืนคาต๋ัวเรือใหได 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทวัรและเสนทางเดินเรือโดยอาจมิไดแจงลวงหนา ทั้งน้ีเพ่ือความ

ปลอดภัยและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

• การนําสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหวางการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง ตลอดจนความประพฤติที่ไมเหมาะสม 

หรือผิดกฏหมายเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล 

• ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในการยกเลิกทุกกรณ ี
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