
    

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรือสําราญ Voyager of the Seas Cruise Only 4 วัน 3 คืน 

เสนทาง สิงคโปร - พอรตคลัง (มาเลเซีย) - สิงคโปร  

 
 

อัตรานี้ไมรวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวรเสริมบนฝง - รถรับสงสนามบิน ทาเรือ สนามบิน 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี 11-14 พ.ค. 61  (พักหองไมมีหนาตาง)  ราคาเริ่มตน   14,999.- 
 

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 
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วันที่ 1   ตอนรับสู ประเทศสิงคโปร (ทาเรือ มารีนา เบย ครสูเซนเตอร ) 

...... เดินทางเองสู ทาเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS อิสระเช็คอินขึ้นเรือ

สําราญ Voyager of the SEAs ในเครือ Royal Caribbean 

16.30 น. เรือลองออกจากทาเรือมารีนา เบย ครูสเซนเตอร ประเทศสิงคโปร หลังจากทุกทาน ซอมการระบบ

รักษาความปลอดภัยของทาเรือตามกฏของการลองเรือสากลแลว พบกับขบวน พาเรด จาก เหลาตัว

การตูนดรีมเวริค 

19.00น.  หลังจากน้ัน สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร หลัก จากทีโ่ชวอยูบนบัตร Sea Pass ของ

ทาน หรือ เลอืกรับประทานอาหาร บุฟเฟ นานาชาติ ที่หองอาหาร วินแจมเมอรที่ช้ัน 9 ของเรือได 

ตามอัธยาศัย หลังจากน้ัน จะมีโชวบอรดเวยทําการแสดงที่หองโชวหลัก ช้ัน 5 และพักผอนตาม

อัธยาศัย ( หลังจากเรือลองออกสุนานนํ้าสากลแลว รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมทั้งในสวน

ของคาสิโนอีกดวย ) 

  
 

วันที่  2  ทาเรือ พอรตคลัง ประเทศ มาเลยเซีย 

07.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือ พอรตคลังประเทศมาเลเซีย สาํหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝงกับทางเรือ 

พนักงานจะแจงเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  สวนทานทีส่ะดวกเดินทางทองเที่ยวเอง

สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง  ณ บริเวณทาเรือ พอรตคลังจะมีบริการ แทกซี ่จาก
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ทาเรือเขาไปในตัวเมืองอีกดวย ทานใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไว

ใหตลอดทั้งวันโดยสามารถดูไดจาก ตารางกิจกรรมทีท่านจะไดรับในแตละวันที่หองพักของทาน 

19.00 น. เรือลองออกจากทาเรือพอรตคลังประเทศมาเลยเซีย ทานสามารถทานอาหารเย็นไดที่หองอาหารหลัก

ที่แสดงอยูในบัตร Sea Pass ของทานตามเวลาจองของทานวาจะเปนรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หรอื

ทานสามารถทานอาหารบุฟเฟ ไดที่หองวินแจมเมอร ช้ัน 9 เชนกัน หลังจากน้ัน ดูการแสดงโชวที่หอง

โชวหลักช้ัน 5 ซึ่งจะโชวสองรอบดวยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย 

 
วันที่  3  เรือลองนานน้าํสากล - อิสรตามอัธยาศัย 

วันน้ีเรือจะลองอยางชาๆในนานนํ้าสากลเต็มวัน เพ่ือใหทานไดสนุกกับกิจกรรมตางๆบนเรือตลอดทั้ง

วัน ไมวาจะเปนรานคาปลอดภาษี คาสิโน และ กิจกรรมจากฝายเอ็นเตอรเทรนตางๆ ทานสามารถดู

ตารางกิจกรรมตางๆไดในตารางกิจกรรมที่ทานไดรับที่หองพักของทาน ( อาหารเชา สามารถทานไดที่

หองอาหารหลัก หรือ หองอาหารบุฟเฟช้ัน 9 / อาหารกลางวันสามารถทานที่หองอาหารบุฟเฟช้ัน9 

และ อาหารเย็นสามารถทานไดที่หองอาหารหลักหรือหองอาหารบุฟเฟ ช้ัน 9 ) 

 
เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพื่อใหทานรับหนังสือเดินทางคนื 

22.00 น. เรือจะมีแทกกระเปาและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํากระเปาเดินทาง

ของทานวางไวหนาหองเพ่ือใหพนักงานนําลงไปที่ทาเรือในวันรุงขึ้น  ( สิ่งของที่ทานจําเปนตองใช

ระหวางวันใหทานแยกใสในกระเปาถือ )  ** ถาทานใดมคีวามประสงคจะถือกระเปาเดินทางลงดวย

ตนเองไมจําเปนตองวางไวที่หนาหองพัก ** 
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วันที่  4  เดินทางถึงประเทศสิงคโปร 

08.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือมารนีาเบย ครูสเซนเตอรประเทศสิงคโปร หลังจากทุกทานลงจากเรือจะผาน 

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาเดินทางของทานดานลางหลัง    จากน้ัน เดินทางกลับโดย 

สวัสดิภาพ 

 

 อัตราคาบริการ ตอทาน พัก 2 ทาน รวมกัน 1 หอง   

          

 

 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท,  

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก   etravelway.com/airticket 
 

 
        Inside หองพักแบบไมมีหนาตาง      Ocean View หองแบบมีหนาตาง      Balcony หองพักแบบมีระเบียง 

 
อัตราคาบรกิารนี้รวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

3. คาภาษีทาเรือ 

4.คาทิปพนักงานบนเรือ 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

1. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

2. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

3. คาแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 

เดินทางวันที่ 11-14 พ.ค. 61 ผูใหญพักหองคู (คนที1่ และ 2) 

Inside หองพกัแบบไมมีหนาตาง 14,999 

Ocean View หองแบบมีหนาตาง 15,999 

Balcony หองพักแบบมีระเบียง 17,999 
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4. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

6. คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร - กรุงเทพฯ (หากตองการซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอ

ราคาอีกครั้ง) 

7. คารถรับสงจาก สนามบินสิงคโปร - ทาเรือ - สนามบินสิงคโปร (หากตองการซื้อรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่

เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 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  

- ยกเลิกหลงัการยืนยนั และชําระเงนิแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยูกับระยะเวลาในการจอง และจํานวนหองวางบนเรือ 

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เม่ือชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาต

ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม

สามารถควบคมุได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ

ทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกดิเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง 
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เงื่อนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุป

มีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

การชําระคาบริการ 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 

4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 

4.1 แจงยกเลกิกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน 

คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและ

ในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคน

เขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น 

4.5 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถอื

วาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
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