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ทัวร์ล่องเรือส าราญ Voyager of the SEAs 4 วัน 3 คืน 
เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง - สิงคโปร ์
เดินทางโดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ 

 
 

 

ที่สุดของค าว่า “คุ้ม” 
 รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด 
 รวมตั๋วเรือ และภาษีท่าเรือ 
 รวมทิปพนักงานบนเรือ 
 รวมห้องพักบนเรือตามที่ระบ ุ
 รวมอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ (ตามที่ระบุในตั๋วเรือ) 
 รวมทัวร์ที่ปีนัง และสิงคโปร์ 
 รวมกิจกรรม และโชว์ระดับโลก 
 รวมประกันการเดินทางอุบัติเหตุ 
 รวมค่าทิปไกด์ 
 มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง 
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ก าหนดการเดินทางวันที่  12-15 ต.ค. 61 (Bus2) พักห้องไม่มีหน้าต่าง  ราคาเริ่มต้น ทา่นละ         26,500.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบนิชางงี สิงคโปร์ - ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore 
MBCCS (โปรดตรวจสอบทา่เทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - เช็คอนิเข้าขึ้นเรือส าราญ Voyager of the SEAs ใน
เครือ Royal Caribbean - ฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรอื - ช่วงบ่ายเรือเทียบท่า ปนีัง (มาเลเซีย) - Kek Lok Si Temple ,  Kwan imm 
temple - ช้อปปิ้งที่ จอร์จทาวน์ - ท่าเรือปีนัง - กลับขึ้นเรือ อสิระพกัผ่อน 

วันที่3 
ล่องน่านน้ าสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิต
เนต, ปีนหน้าผาจ าลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 
อ าลาเรือส าราญ - จอดเทียบท่า Marina Bay Cruise Center Singapore - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด Orchard Road 
- สนามบนิชางงี - กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูมิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม .2561  สิงคโปร์  - Voyager of the Seas 

07.00 น   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 , Row K ประตูทางเข้าหมายเลข 5  
   เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และ เช็คอินให้ท่าน 
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09.40 น   เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน SQ973  มีบริการอาหารและแครื่องด่ืมบนเครื่อง 
13.05 น     เดินทางถึงสนามบิน ชางงี, ประเทศสิงคโปร์. หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

นําท่านสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS) 
16.30 น.   เรือ Voyager of the Seas จะออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS), ผู้โดยสารควรถึง  

ท่าเรือเพื่อทําการเช็คอิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก   เมื่อท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ  
เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว **เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill)  
ตามโซนที่ระบุไว้ในบัตร Sea Pass กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก ประกาศบนเรืออีกครั้ง ** 
เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน หรือสํารวจรอบๆ เรือ หรือ
รับประทานอาหารที ่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น11 และ อาหารว่าง ที่  
Café Promenade Café ชั้น 5  ตลอดทั้งวัน   

 
 
เย็น   บริการอาหารค่ําที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3และ4 ท่านจะ 
   ได้รับหมายเลขโต๊ะอาหารก่อนลงเรือจากนั้นชมการแสดง ของขบวน พาเหรดเหล่า นักแสดงของเรือ  
   สําราญ บริเวณ Royal Promenade ตามด้วยพิธีต้อนรับจากทีมกัปตัน เรือ และ  ลูกเรือ ตามด้วย     
   การแสดงระดับโลก ของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theater ชั้น 3  และ 4 
ค่ํา   ปิดท้ายค่ําคืนแรกนี้ด้วยแสงสีและดนตรีตามไนต์คลับและบนดาดฟ้าเรือ 

หมายเหตุ  โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จาก  
นิตยสาร Cruise Compass 

 
วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561  ปีนัง (มาเลเซีย) 

เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11   
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หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Cate ที่ห้อง Main Dining  ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3 และ 4 ตาม 
อัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 11 หรือเลือกทาน 
   ที่ Main Dining ในแบบ A La Cate ตามอัธยาศัย 
15.00 น   เรือจอดเทียบท่าทีท่่าเรือปนีัง ประเทศมาเลเซีย   

 
  

นําท่านสู่  Kek Lok Si Temple  ,  Kwan imm temple 

 
 
เย็น   นําท่านรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารท้องถิ่น   
   หลังจากนั้น นาํท่าน ช้อปปิ้ง ที ่จอร์จทาวน์ (George Town)ได้เวลาอันสมควร นําทา่นกลับท่าเรือปีนัง 
ค่ํา   ยังมีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5 ทุม่ และยังม ี
   อาหารว่าง บริการที่ห้อง Promenade Café  ที่ชั้น 5 ตลอดทั้งคืน เชิญท่านท่องราตรีบนเรือ สําราญหรู  
   จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ําคืนนี้ แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้ 
   เรามีร้านค้าปลอดภาษี และ คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน 
23.00 น   เรือออกจากท่าเรือปีนัง  
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วัน อาทิตย์ ที ่14 ตุลาคม .2561  ล่องน่านน้ าสากล              

เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11  หรือคุณจะ 
   เลือกทานแบบ A La Cate ที่ห้องอาหาร Main Dining หอ้ง Sapphire ชั้น 3 และ4 ท่านสามารถ 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ รว่มสนกุกับกิจกรรมบนเรือทีห่ลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจําลอง  

สนาม Mini Golf และ Flow Rider  
กลางวัน   บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 11 หรือ 

เลือกทานที ่Main Dining ในแบบ A La Cate ตามอัธยาศัย 
เย็น   รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจากนี้อาหารค่ํายังมีบริการใน 

แบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ 
ห้อง Promenade Café ที่ชั้น 5 ตลอดทั้งคืน เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง La Scala Theater  
ความสนุกของค่ําคืนนี้แค่เริ่มต้น  เชิญท่านท่องราตรีบนเรือสําราญหรู จบิเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์  
ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ําคืนนี้ แบบไมม่ีลิมิต นอกจากนี้เรามีร้านค้าปลอดภาษี และ  
คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน  

หมายเหตุ       กรุณา ตรวจวา่ ท่านต้องไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคืน ในเวลาและสถานที่ไหนบน 
   เรือคนืนี้ท่านจะได้รับ แท็กกระเป๋าตามสีต่างๆ จากทางเจ้าหน้าที่เรือ กรุณาวางกระเป๋าของท่านไว้ที่ 
   หน้าห้องพัก ก่อนเวลาเที่ยงคืน ทา่นควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ใสส่ัมภาระ ก่อนที่จะออกจากเรือใน 
   เช้าวนัถัดไป    

วัน จันทร์ ที่ 15 ตุลาคม .2561              สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café 
08.00 น.  เรือสําราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore โดย 
   สวัสดิภาพเมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามที่เจ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามแท็กสีกระเป๋าของ 
   ท่าน   
ส าคัญมาก  ตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ     

หลังจากนั้น นาํท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของประสิงคโปร์ ถนนออร์ชารด์ (Orchard Road) 
กลางวัน   เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา อิสระอาหารกลางวัน  

ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 
17.30 น   ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน SQ982  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 
19.00  น  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สวัสดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่  12-15 ต.ค. 61 

INSIDE 
(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

ท่านที่  3 ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก พักเดี่ยว 

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

OCEAN VIEW WITH BALCONY 
(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

ท่านที่  3 ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก พักเดี่ยว 

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

 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

อัตรานี้รวม: 

 ตั๋วเรือ Voyager of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือสําราญฯ ในแบบทีคุ่ณเลือก 

 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด 

 อาหารและเครื่องด่ืม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ 

 ภาษีท่าเรือ 

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ 

 ค่าทิปไกด์ 

 ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 ทัวร์ปีนัง และ สิงคโปร์ตามที่ระบุ  

 ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ ่
อัตรานี้ไม่รวม: 

 ค่าทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหารและเครื่องดืมที่มี ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ตอ้งการขอใบเสร็จมีภาษี) 
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ขั้นตอนการจอง 
* โปรดช าระคท่ัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการยืน่ยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าทีแ่ล้วทันท ีพรอ้มส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ที่ไม่หมดอายภุายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 
Fax 0 2116 6423   (การไมช่ําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
* ท่านจะได้รับตั๋วเรือ โดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง 
เงื่อนไข  

 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเสน้ทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั และถือขึ้นเครือ่งได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากน้ําหนักสัมภาระของ
ท่านเกินตามที่สายการบินกําหนด ท่านต้องชําระค่าส่วนเกินเอง 

 อาหารและเครื่องด่ืมที่ให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม เช่น อาหาร
เมนูพิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องด่ืมที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัยสามารถสอบถาม
ได้จากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือหรืออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าต๋ัวเรือให้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทวัร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

 การนําสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม 
หรือผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณ ี
    


