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                             สัมผสัการล่องเรือท่องเทีย่วอย่างมรีะดับ โดยทมีงานทวัร์เรือมืออาชีพ  
                              ให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือส าราญระดับ 5 ดาว ในราคาทีท่่านเอือ้มถึง 
                                                  **  บนเรือ Ovation of the Seas 2 คืน ** 
                                                            
ก าหนดวนัเดนิทาง :  29-31 มนีาคม 2560 

วนัแรก  สิงคโปร์ – ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center   

05.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง  พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก พร้อมจดัเก็บสัมภาระเช็คอินการ

เดินทาง 

07.40 น. เดนิทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน  Thai Lion Air  เทีย่วบินที ่ SL 100 

11.20 น. เดนิทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ 

 น าท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center จากนั้นน าท่าน

เช็คอิน ขึน้เรือส าราญ Ovation  of the Seas  เรือสาราญที่ทันสมัยที่สุด

ในโลกสัญชาติอเมริกนัที่เพิง่เปิดตวัเม่ือปลายปี2014 และเม่ือขึน้มาบนเรือ

แล้ว (หากเวลาอ านวย) เจ้าหน้าที่จะพาคณะเดินทางทัวร์ภายในเรือส าราญ

เพ่ือรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆบนเรือ เช่นส่วนรับประทาน

อาหาร บันเทิง บริการและสันทนาการต่างๆ ซ่ึงได้รับการตกแต่งอย่าง

หรูหรา เพียบพร้อมไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน  ก่อนเวลาเรือ

ส าราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึงเป็นหนึ่งในกฎการ
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เดินเรือสากล โดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่ก าหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของ

ท่าน  

18.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ชมโชว์หรือท่านจะร่วมสนุกกับการเส่ียงโชค ให้ท่านพักผ่อนตาม

อธัยาศัย 

***** เรือออกเดนิทางสู่น่านน า้สากล  ***** 

                             ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามประเภทห้องทีท่่านเลือก 

วนัทีส่อง น่านน า้สากล 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื   

จากน ัน้ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั บนเรอืทา่นจะไดพ้บกบัความบนัเทงิทีห่ลากหลาย

รูปแบบ อาทเิชน่ การออกก าลงักายรบัอรุณในตอนเชา้หรอื Sundance, จอ๊กกิง้บนดาดฟ้า

ของเรอื จากน ัน้ใหท้กุทา่น สนกุสนาน กบักจิกรรม บนเรอื ใหท้า่นรว่มกจิกรรมอยา่งมากมาย 

เชน่ 

PUBLIC ROOM  : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เนต 
ENTERTAINMENT  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค ห้องเล่นเกม 
SPORT & ACTIVITIES: สระว่ายน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต ปีนหน้าผาจะลอง เซิฟบอร์ด 
SPA & WELLNESS  : ห้องสปา หอ้งสตรีม บิวตี ซาลอน โยคะ และอื่น ๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือส้าราญกับกิจกรรมไฮไลท์บนเรือตามอัธยาศัย 
หลังรับประทานอาหารค่้าเสร็จ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆที่ทางเรือส้าราญ 
น้าเสนอไว้ให้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื่องด่ืมสุดโปรด ณ บาร์ 
หรือเลาจ์นต่างๆบนเรือ  
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12.0                                      บริการอาหารทุกมื อ ณ ห้องอาหารของเรือส้าราญ 
วันนี ที่มื อค่้า ในห้องอาหาร Main Dining ทางเรือจัดความสนุกสนานไว้เป็นพิเศษสาหรับทุกท่าน  
เป็น Farewell Dinner โดยพนักงานในห้องอาหารจะร่วมกันแสดงและร้องเพลงเป็นการขอบคุณและอ้าลาทุกท่าน 
หลังรับประทานอาหารค่้าเสร็จ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ บนเรืออาทิ  
ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ เสี่ยงโชคในคาสิโน เป็นต้น  
คืนนี ท่านจะได้รับแถบสีติดกระเป๋าที่ทางเรือสาราญจัดไว้ให้ ขอให้ท่านน้าแถบกระเป๋าสีนี คล้องไว้กับกระเป๋า 
เดินทางที่ท่านมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ของเรือสาราญนาออกจากเรือ จากนั นนากระเป๋าเดินทางของท่าน 
วางไว้ด้านหน้าห้องบริเวณทางเดินก่อนเวลา 21:00 น. โดยเจ้าหน้าที่เรือสาราญจะทยอยมากระเป๋าเดินทาง 
ของท่านไปเก็บและเตรียมน้าออกจากเรือส้าราญในวันรุ่งขึ น   
และวันเดียวกันนี ท่านจะได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ นบนเรือสาราญ ขอให้ท่านชาระค่าใช้จ่ายของท่าน 
ให้เรียบร้อยภายในค่าคืนนี  

ทีพ่กั พกับนเรือ  ตามทีท่่านเลือก 

 

วนัทีส่าม  แหลมฉบัง - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ใหท่้าน พกัผอ่นอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ  

 09.00 น.                เรือเทยีบท่า ท่าเรือ แหลมฉบัง หลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สมัภาระการเดินทาง  

               เดินทางกลบัเขา้สู่กรุงเทพฯ โดยรถรับ-ส่งไปยงักรุงเทพ จุดส่ง แฟชัน่ไอซ์แลนซ์ รามอินทรา  
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*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทาง 

ในกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธการขึน้โดยเจ้าทีเ่รือ ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างชาต ิ
 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัที ่
อตัราค่าบริการ พกัห้องละ 2 ท่านเท่านั้น ไม่มรีาคาเดก็ 

   ห้องไม่มหีน้าต่าง ห้องมหีน้าต่าง ห้องมรีะเบียง 

29-31 มนีาคม 2560 18,500 Check 19,900 

 
 
อตัรานีร้วม 
1.   ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ บนเรือ 
3.  รวมค่าภาษีท่าเรือและภาษีต่างๆของเรือ 
4. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
5.   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน Thai Lion Air กรงเทพ สิงคโปร์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
3. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
หมายเหตุ : ส าคญัมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์เกิน 18 

สัปดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตาม
เง่ือนไขดงักล่าว 

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. ช าระเงิน 100 % ณ วนัจอง 
2. พร้อมส าเนาหนา้พาสปอร์ต เพ่ือท าการจองเรือและตัว๋เคร่ืองบิน เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 


