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โปรแกรมลอ่งเรือส ำรำญ Voyager of the Seas 

เส้นทำง Singapore – Penang (Malaysia) –   Singapore 

4 วนั 3 คืน 12 – 15 Oct.18 

รำคำ ท่ำนละ 24,900 บาท (ห้องไมม่ีหน้ำตำ่ง) 26,900 บำท (ห้องมีระเบียง) 

 

 
ที่สุดของค าว่า “คุ้ม” 

 รวมตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

 รวมตัว๋เรือ และภำษีทำ่เรือ 

 รวมทิปพนกังำนบนเรือ 

 รวมห้องพกับนเรือตำมที่ระบ ุ

 รวมอำหำรและเคร่ืองดืม่ทกุมือ้ (ตำมที่ระบใุนตัว๋เรือ) 
 รวมทวัร์ที่ปีนงัและสงิคโปร์ 
 รวมกิจกรรมและโชว์ระดบัโลก 

 รวมประกนักำรเดินทำงอบุตัิเหต ุ

 รวมคำ่ทิปไกด์ 

 มีหวัหน้ำทวัร์ดแูลตลอดกำรเดินทำง 
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วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม .2561  สิงคโปร์  – Voyager of the Seas 

 

07.00 น   พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 , Row K ประตทูำงเข้ำหมำยเลข 5  
   เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและมอบเอกสำรกำรเดินทำง และ เช็คอินให้ทำ่น 

09.40 น   เดินทำงสูป่ระเทศสงิคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน SQ973  มีบริกำรอำหำรและแคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
13.05 น     เดินทำงถงึสนำมบิน ชำงงี, ประเทศสงิคโปร์. หลงัจำกนัน้ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง น ำทำ่นสูท่ำ่เรือ Marina Bay  

   Cruise Center(MBCCS) 
16.30 น.   เรือ Voyager of the Seas จะออกจำกทำ่เรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS) , ผู้ โดยสำรควรถึง  

   ทำ่เรือเพื่อท ำกำรเช็คอิน อยำ่งน้อย 3 ชัว่โมงก่อนเรือออก   เมื่อทำ่น ได้ผำ่นขัน้ตอนกำรเช็คอินขึน้เรือ เพื่อเข้ำห้องพกั   
                                           ของทำ่นแล้ว ** เตรียมตวั เข้ำร่วมฟังกำรสำธิตระบบควำมปลอดภยับนเรือ (Muster Drill) ตำมโซนที่ระบไุว้ในบตัร   
                                           Sea Pass    กรุณำเช็คเวลำที่แนน่อนจำก ประกำศบนเรืออีกครัง้ ** 

   เมื่อเรือได้ออกจำกทำ่เรือแล้ว ทำ่นสำมำรถพกัผ่อนท่ีห้องพกัของทำ่น หรือส ำรวจรอบๆ เรือ หรือรับประทำนอำหำรท่ี 
   ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชัน้11 และ อำหำรวำ่ง ที ่Café Promenade Café ชัน้ 5  ตลอดทัง้วนั   
 

 
 

เย็น   บริกำรอำหำรค ่ำที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate ที่ห้องอำหำร Sapphire ชัน้ 3และ4 ทำ่นจะได้รับหมำยเลข  
                                          โต๊ะอำหำรก่อนลงเรือจำกนัน้ชมกำรแสดง ของขบวน พำเหรดเหลำ่ นกัแสดงของเรือ ส ำรำญ บริเวณ Royal   
                                          Promenade ตำมด้วยพธีิต้อนรับจำกทีมกปัตนั เรือ และ  ลกูเรือ ตำมด้วย    กำรแสดงระดบัโลก ของ Royal  

                                          Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theater ชัน้ 3  และ 4 

 

ค ่ำ   ปิดท้ำยค ำ่คืนแรกนีด้้วยแสงสแีละดนตรีตำมไนต์คลบัและบนดำดฟำ้เรือ 

หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จาก นิตยสาร Cruise Compass 
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วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม .2561  ปีนัง (มาเลเซีย) 
 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ แบบบฟุเฟต์นำนำชำติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชัน้ 11  หรือคณุจะเลอืกทำนแบบ  
                                           A La Cate ที่ห้อง Main Dining  ที่ห้องอำหำร Sapphire ชัน้ 3และ4 ตำมอธัยำศยั โปรดดรูำยละเอียด   
                                          เวลำบริกำรจำก นิตยสำร Cruise Compass 

กลำงวนั    บริกำรอำหำรกลำงวนัแบบบฟุเฟต์นำนำชำติ ที่ห้องอำหำร Windjammer Cafe ที่ชัน้ 11 หรือเลอืกทำนท่ี Main  

   Dining ในแบบ A La Cate ตำมอธัยำศยั 

15.00 น   เรือจอดเทียบทำ่ทีท่่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย   

 
 

 
  

น ำทำ่นสู ่ Kek Lok Si Temple  ,  Kwan imm temple 

 
 

เย็น   น ำทำ่นรับประทำนอำหำรเย็น ท่ีภตัตำคำรท้องถ่ิน   
   หลงัจำกนัน้ น ำทำ่น ช้อปป้ิง ที่ จอร์จทาวน์ (George Town) 

   ได้เวลำอนัสมควร น ำทำ่นกลบัทำ่เรือปีนงั 
 

ค ่ำ   ยงัมีบริกำรในแบบบฟุเฟต์ นำนำชำติที่ห้อง Windjammer Café ซึง่จะให้บริกำรถึง 5ทุม่และยงัมีอำหำรวำ่ง  
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                                          บริกำรท่ีห้อง Promenade Café  ที่ชัน้ 5 ตลอดทัง้คืน เชิญทำ่นทอ่งรำตรีบนเรือ ส ำรำญหรู จิบเคร่ืองดื่มฟังดนตรีใน 

   เลำนจ์ ไนต์คลบัแบบท่ีคณุชอบ มนัส์กบัดนตรีในค ่ำคืนนี ้แบบไมม่ีลมิิต นอกจำกนีเ้รำมีร้ำนค้ำปลอดภำษีและ  
   คำสโิน เปิดบริกำรตลอดทัง้คืน 

 

23.00 น   เรือออกจำกทำ่เรือปีนงั  

 
 
 
 
 

วัน อาทติย์ ที่ 14 ตุลาคม .2561  ล่องน่านน า้สากล              

       

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ แบบบฟุเฟต์นำนำชำติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชัน้ 11  หรือคณุจะเลอืกทำนแบบ A  

   La Cate ที่ห้องอำหำร Main Dining ห้อง Sapphire ชัน้ 3และ4 ทำ่นสำมำรถพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรือ ร่วมสนกุ  
                                          กบักิจกรรมบนเรือที่หลำกหลำย อำทิ ปีนหน้ำผำจ ำลอง สนำม Mini Golf และ Flow Rider  
 

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนัแบบบฟุเฟต์นำนำชำติ ที่ห้องอำหำร Windjammer Cafe ที่ชัน้ 11 หรือเลอืกทำนท่ี Main  

   Dining ในแบบ A La Cate ตำมอธัยำศยั 

 

เย็น   รับประทำนอำหำรเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจำกนีอ้ำหำรค ่ำยงัมีบริกำรในแบบบฟุเฟต์ 

   นำนำชำติที่ห้อง Windjammer Café ซึง่จะให้บริกำรถงึ 5ทุม่และยงัมีอำหำรวำ่งบริกำรท่ีห้อง Promenade Café  

   ที่ชัน้ 5 ตลอดทัง้คืน 

   เชิญชมกำรแสดงระดบัโลกในห้อง La Scala Theater ควำมสนกุของค ำ่คืนนีแ้คเ่ร่ิมต้น  เชิญทำ่นทอ่งรำตรีบนเรือ 

   ส ำรำญหรู จิบเคร่ืองดืม่ฟังดนตรีในเลำนจ์ ไนต์คลบัแบบท่ีคณุชอบ มนัส์กบัดนตรีในค ำ่คืนนี ้แบบไมม่ีลมิิต  
   นอกจำกนีเ้รำมีร้ำนค้ำปลอดภำษีและ คำสโิน เปิดบริกำรตลอดทัง้คืน  

 

หมายเหตุ       กรุณา ตรวจว่า ท่านต้องไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคนื ในเวลาและสถานที่ไหนบนเรือ 
คืนนีท่้านจะได้รับ แท็กกระเป๋าตามสีต่างๆ จากทางเจ้าหน้าที่เรือ กรุณาวางกระเป๋าของท่านไว้ที่หน้า 

   ห้องพัก ก่อนเวลาเที่ยงคืน ท่านควรเตรียมกระเป๋าใบเลก็ไว้ใส่สัมภาระ ก่อนที่จะออกจากเรือในเช้าวัน 

   ถดัไป    
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วัน จนัทร์ ที่ 15 ตุลาคม .2561                สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำที่ ห้อง Windjammer Café 

08.00 น.  เรือส ำรำญ Voyager of the Seas เดินทำงถึงทำ่เรือ Marina Bay Cruise Center Singapore  โดยสวสัดิภำพ 

เมื่อทำ่นออกจำกเรือ ทำ่นไปรับกระเป๋ำตำมทีเ่จ้ำหน้ำที่เรือแจ้ง และตำมแทก็สกีระเป๋ำของทำ่น   
 

ส าคัญมาก  ตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ  
    

หลงัจำกนัน้ น ำทำ่นสู ่ยำ่นช้อปปิง้ช่ือดงัของประสงิคโปร์ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) 

กลำงวนั   เพื่อเป็นกำรไมเ่สยีเวลำ อิสระอำหำรกลำงวนั  
   ได้เวลำอนัสมควร น ำทกุทำ่นสูส่นำมบินชำงงี ประเทศสงิคโปร์ 
18.35 น   ออกเดินทำงด้วยเที่ยวบิน SQ978  สูส่นำมบินสวุรรณภมูิ, กรุงเทพฯ 

20.00  น   เดินทำงถงึสนำมบินสวุรรณภมูิ โดย สวสัดิภำพ 

  
 

อัตรานีร้วม: 

 ตัว๋เรือ Voyager of the Seas พร้อมห้องพกับนเรือส ำรำญฯ ในแบบที่คณุเลอืก, พกั 2 ทำ่น ตอ่1ห้อง เทำ่นัน้ 

 ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

 อำหำรและเคร่ืองดืม่ ชำ-กำแฟ ตำมที่ระบใุน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและควำมบนัเทิงบนเรือ 

 ภำษีทำ่เรือ 

 คำ่ทิปพนกังำนบนเรือ 

 ประกนักำรเดินทำงอบุตัิเหต ุ

 ทวัร์ปีนงั และ สงิคโปร์ตำมที่ระบ ุ 
 

อัตรานีไ้ม่รวม: 

 

 คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง 
 คำ่ธรรมเนียมวีซำ่(ถ้ำม)ี 
 คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวัอื่นๆ เช่น คำ่ซกัรีด คำ่โทรศพัท์ Wifi คำ่อำหำรและเคร่ืองดมืที่มี คำ่ใช้จำ่ยเพิม่  ฯลฯ 

 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 

 

ขัน้ตอนการจอง 

 สง่ส ำเนำหนงัสอืเดินทำงให้เจ้ำหน้ำที่ (ที่มีอำยเุหลอืไมน้่อยกวำ่ 6เดือนในวนัเดินทำง) 
 หลงัจำกมีกำรยืนยนัจำกทำงบริษัทฯ โปรดช ำระเงินในวนั 3 วนั แตไ่มเ่กิน 5 วนั กรณีติดวนัหยดุ 

 คณุจะได้รับเอกสำรยืนยนักำรจองและรำยละเอียดกำรจอง 
 ทำ่นจะได้รับตัว๋เรือโดยประมำณ 30 วนั ก่อนเดินทำง 

 

เงื่อนไข  
 บริษัท ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงเส้นทำงเดินเรือ โดยมิแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  
 ระหวำ่งกำรเดินทำง หำกทำ่นไมใ่ช้บริกำรใดๆ ไมท่ัง้หมดหรือบำงสว่น ถือวำ่ทำ่นสละสทิธ์ิและไมส่ำมำรถขอคืนคำ่บริกำรได้ 
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 น ำ้หนกักระเป๋ำเดินทำงโหลดได้ทำ่นละไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และถือขึน้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม, หำกน ำ้หนกัสมัภำระของทำ่น ทำ่นต้อง
ช ำระคำ่สว่นเกินเอง 

 อำหำรและเคร่ืองดืม่ที่ให้บริกำรบนเรือได้จดัเตรียมไว้ให้โดยไมม่คีำ่ใช้จำ่ย แตจ่ะมีบำงรำยกำรท่ีมคีำ่ใช้จำ่ยเพิ่ม เช่น อำหำรเมนพูิเศษ, 
กำรจองห้องอำหำรพิเศษ, เคร่ืองดื่มที่มีสว่นผสมแอลกอฮอล์ เคร่ืองดื่มทีม่ียี่ห้อ หำกคณุสงสยัสำมำรถสอบถำมได้จำกบริกรโดยตรง หรือ
ดรูำยละเอยีดได้จำก Cruise Compass 

 หำกทำ่นถกูปฏิเสธกำรเข้ำเมอืหรืออกนอกประเทศโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐฯ บริษัท ไมส่ำมำรถคืนคำ่ตัว๋เรือให้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงเวลำและเส้นทำงเดินเรือโดยอำจมิได้แจ้งลว่งหน้ำ ทัง้นีเ้พื่อควำมปลอดภยัและควำมเหมำะสม
ของก ำหนดกำรโดยรวม 

 กำรน ำสิง่ของผิดกฏหมำยติดตวัระหวำ่งกำรเดินทำงหรือเอกสำรเดินทำงไมถ่กูต้อง ตลอดจนควำมประพฤติที่ไมเ่หมำะสม หรือผิด
กฏหมำยเป็นควำมรับผิดชอบสว่นบคุคล 

 ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินในกำรยกเลกิทกุกรณี 
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