ทัวร์ล่องเรือสาราญ Voyager of the SEAs 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์
เดินทางโดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์

กาหนดการเดินทางวันที่ 15-18 ต.ค. 61

พักห้องไม่มีหน้าต่าง ราคาเริ่มต้น ท่านละ

24,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางงี สิงคโปร์ - ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore
วันที่1 MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - เช็คอินเข้าขึ้นเรือสาราญ Voyager of the SEAs ใน
เครือ Royal Caribbean - ฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
วันที่2

ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ายเรือเทียบท่า กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) - ท่าเรือปีนัง - กลับขึ้นเรือ อิสระ
พักผ่อน

วันที่3

ล่องน่านน้าสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิต
เนต, ปีนหน้าผาจาลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ

วันที่4

อาลาเรือสาราญ - จอดเทียบท่า Marina Bay Cruise Center Singapore - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด Orchard Road
- สนามบินชางงี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 15-18 ต.ค. 61
ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง
ท่านที่ 3 ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก
INSIDE (ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)
24,900 บาท / ท่าน
N/A
ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง
ท่านที่ 3 ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก
OCEAN VIEW WITH BALCONY
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก
(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล)
26,900 บาท / ท่าน
N/A
Flight SQ973: 09.40 น.-13.05 น. / SQ982 : 17.30 น.-19.00 น.

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท,
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ
อัตรานี้รวม:
 ตั๋วเรือ Voyager of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือสําราญฯ ในแบบทีค่ ุณเลือก
 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
 อาหารและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ
 ภาษีท่าเรือ
 ค่าทิปพนักงานบนเรือ
 ค่าทิปไกด์
 ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ
 ทัวร์บนฝั่ง
 ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ่
อัตรานี้ไม่รวม:
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี)
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พักเดี่ยว
N/A
พักเดี่ยว
N/A

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหารและเครื่องดืมที่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ตอ้ งการขอใบเสร็จมีภาษี)
ขั้นตอนการจอง
* โปรดชาระค่ทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยืน่ ยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าทีแ่ ล้วทันที พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423 (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
* ท่านจะได้รับตั๋วเรือ โดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง
เงื่อนไข
 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 น้ําหนักกระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครือ่ งได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากน้ําหนักสัมภาระของ
ท่านเกินตามที่สายการบินกําหนด ท่านต้องชําระค่าส่วนเกินเอง
 อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น อาหาร
เมนูพิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัยสามารถสอบถาม
ได้จากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass
 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือหรืออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเรือให้ได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม
 การนําสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
หรือผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี
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