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วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562  แหลมฉบัง - Voyager of the Seas 

 

เช้า    คณะพร้อมกนัท่ี จดุนดัพบ มีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ ทุกท่าน พร้อมรับเอกสารการเดนิทาง 

 

บริการรถโค้ช นําทกุท่านเดนิทางสูท่่าเรือแหลมฉบงั เพ่ือท่ีทําการเช็คอิน ขึน้เรือสําราญ Voyager of the Seas.  
หลงัเช็คอิน เข้าสูห้่องพกั ท่านสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั                     

 

เม่ือท่าน ได้ผา่นขัน้ตอนการเช็คอินขึน้เรือ เพ่ือเข้าห้องพกัของท่านแล้ว ** เตรียมตวั เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความ
ปลอดภยับนเรือ (Muster Drill) ตามโซนท่ีระบไุว้ในบตัร  Sea Pass  กรุณาเช็คเวลาท่ีแน่นอนจาก ประกาศบนเรือ
อีกครัง้ **เม่ือเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพกัผอ่นท่ีห้องพกัของท่าน หรือสํารวจรอบๆ เรือ หรือ
รับประทานอาหารท่ี ห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชัน้11 และ อาหารวา่ง ท่ี Café Promenade Café ชัน้ 5  
ตลอดทัง้วนั   

 

 
 
 



 

 

เย็น   บริการอาหารค่ําท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Carte ท่ีห้องอาหาร Sapphire ชัน้ 3และ4 ท่านจะได้รับหมายเลข  
                                          โต๊ะอาหารก่อนลงเรือจากนัน้ชมการแสดง ของขบวน พาเหรดเหลา่ นกัแสดงของเรือสําราญ  

บริเวณ Royal Promenade ตามด้วยพธีิต้อนรับจากทีมกปัตนั เรือ และ ลกูเรือ ตามด้วย การแสดงระดบัโลกของ 

Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scalar Theater ชัน้ 3 และ 4 

 

คํ่า   ปิดท้ายคํ่าคืนแรกนีด้้วยแสงสีและดนตรีตามไนต์คลบัและบนดาดฟ้าเรือ 

 

หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปล่ียนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จาก นิตยสาร Cruise Compass 

 
 

 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562     แหลมฉบัง - Voyager of the Seas 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบฟุเฟต์นานาชาต ิท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชัน้ 11  หรือคณุจะเลือกทานแบบ A  

  La Cate ท่ีห้องอาหาร Main Dining ห้อง Sapphire ชัน้ 3และ4 

วนันีเ้รือสําราญจะยงัจอดท่ีท่าเรือแหลมฉบงั ท่านสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือ ร่วมสนกุกบักิจกรรมบนเรือท่ี
หลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจําลอง สนาม Mini Golf และ Flow Rider ชมการแสดงบนลานไอซ์สเกต การแสดง
ระดบัโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง Studio B ชัน้ 3 

 

12.00 น. เรือออกเดนิทางสูน่่านนํา้สากล ท่านสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือ ร่วมสนกุกบักิจกรรมบนเรือท่ีหลากหลาย 
พร้อมบริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์นานาชาต ิท่ีห้องอาหาร Windjammer Cafe ท่ีชัน้ 11 หรือเลือกทานท่ี 

Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอธัยาศยั 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนีอ้าหารค่ํายงัมีบริการในแบบบุฟเฟต์ 
   นานาชาตท่ีิห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยงัมีอาหารวา่งบริการท่ีห้อง Promenade Café  

   ท่ีชัน้ 5 ตลอดทัง้คืน 

 

   เชิญชมการแสดงระดบัโลกในห้อง La Scalar Theater ความสนกุของคํ่าคืนนีแ้คเ่ร่ิมต้น เชิญท่านท่องราตรีบนเรือ 

   สําราญหรู จิบเคร่ืองดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลบัแบบท่ีคณุชอบ มนัส์กบัดนตรีในค่ําคืนนี ้แบบไมมี่ลมิติ  
   นอกจากนีเ้รามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสโิน เปิดบริการตลอดทัง้คืน  



 

 

 

 
 

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562                        ล่องน่านน า้สากล              

       

เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบฟุเฟต์นานาชาต ิท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชัน้ 11  หรือคณุจะเลือกทานแบบ A  

  La Carte ท่ีห้องอาหาร Main Dining ห้อง Sapphire ชัน้ 3และ4 

วนันีเ้รือสําราญจะเดนิทางลอ่งในน่านนํา้สากลตลอดทัง้วนั ท่านสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือ ร่วมสนกุกบั
กิจกรรมบนเรือท่ีหลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจําลอง สนาม Mini Golf และ Flow Rider ชมการแสดงบนลานไอซ์
สเกต การแสดงระดบัโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง Studio B ชัน้ 3   

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต์นานาชาต ิท่ีห้องอาหาร Windjammer Cafe ท่ีชัน้ 11 หรือเลือกทานท่ี Main  
   Dining ในแบบ A La Carte ตามอธัยาศยั 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนีอ้าหารค่ํายงัมีบริการในแบบบุฟเฟต์ 
   นานาชาตท่ีิห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยงัมีอาหารวา่งบริการท่ีห้อง Promenade Café  

   ท่ีชัน้ 5 ตลอดทัง้คืน 

    

เชิญชมการแสดงระดบัโลกในห้อง La Scala Theater ความสนกุของคํ่าคืน  เชิญท่านท่องราตรีบนเรือ 

   สําราญหรู จิบเคร่ืองดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลบัแบบท่ีคณุชอบ มนัส์กบัดนตรีในค่ําคืนนี ้แบบไมมี่ลมิติ  
   นอกจากนีย้งัมีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสโิน เปิดบริการตลอดทัง้คืน  

 

หมายเหตุ       กรุณา ตรวจว่า ท่านต้องไปรับหนังสือเดนิทาง (passport) ของท่านคืน ในเวลาและสถานที่ไหนบนเรือ 
คืนนีท่้านจะได้รับ แทก็กระเป๋าตามสีต่างๆ จากทางเจ้าหน้าที่เรือ กรุณาวางกระเป๋าของท่านไว้ที่หน้า 

   ห้องพัก ก่อนเวลาเที่ยงคืน ท่านควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ใส่สัมภาระ ก่อนที่จะออกจากเรือในเช้าวัน 

ถัดไป    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

 
เช้า   บริการอาหารเช้าท่ี ห้อง Windjammer Café 

08.00 น.  เรือสําราญ Voyager of the Seas เดนิทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore  โดยสวสัดิภาพ 

เม่ือท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือแจ้ง และตามแท็กสีกระเป๋าของท่าน   
 

ส าคัญมาก  ตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ  
  
เท่ียง   นําท่านเพลนิเพลิดกบัการช้อปปิง้ ท่ีถนนออร์ชาร์ด เป็นย่านช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมสําหรับนกัช้อปทกุท่าน 

   ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ ชางกี ประเทศสงิคโปร์เพ่ือเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

 

17.30 น.                            ออกเดนิทางจากประเทศสงิคโปร์  เท่ียวบนิ  SQ982 

 

19.00 น.                            เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

** ราคาตั๋วเคร่ืองบนิ และตั๋วเรือส าราญ อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตรานีร้วม: 

 ตัว๋เรือ Voyager of the Seas พร้อมห้องพกับนเรือสําราญฯ ในแบบท่ีคณุเลือก 

 ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิ โดยสายการบนิสงิคโปร์ ไป-กบั ชัน้ประหยดั 

 อาหารและเคร่ืองดื่ม ชา-กาแฟ ตามท่ีระบใุน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือ 

 ภาษีเรือ 

 คา่ทิปพนกังานบนเรือ 

 

อัตรานีไ้ม่รวม: 

 

 คา่ภาษีสนามบนิ 

 ทวัร์บนฝ่ังในเมืองตา่งๆ  
 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ Wifi คา่อาหารและเคร่ืองดืมท่ีมี ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ฯลฯ 

 ภาษีมลูค่าเพิม่ 

 

ขัน้ตอนการจอง 

 สง่สําเนาหนงัสือเดนิทางให้เจ้าหน้าท่ี (ท่ีมีอายเุหลือไม่น้อยกวา่ 6เดือนในวนัเดนิทาง) 
 หลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทฯ โปรดชําระเงินในวนั 3 วนั แตไ่มเ่กิน 5 วนั กรณีตดิวนัหยดุ 

 คณุจะได้รับเอกสารยืนยนัการจองและรายละเอียดการจอง 

 

เง่ือนไข  
 บริษัท ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเส้นทางเดนิเรือ โดยมแิจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ระหวา่งการเดนิทาง หากท่านไมใ่ช้บริการใดๆ ไมท่ัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

 อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีให้บริการบนเรือได้จดัเตรียมไว้ให้ดดยไมมี่คา่ใช้จ่าย แตจ่ะมีบางรายการท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เช่น อาหารเมนพูิเศษ, 
การจองห้องอาหารพเิศษ, เคร่ืองดืมท่ีมีสว่นผสมแอลกอฮอล์ เคร่ืองดื่มท่ีมีย่ีห้อ หากคณุสงสยัสามารถสอบถามได้จากบริกรโดยตรง หรือ
ดรูายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

 หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือหรืออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐฯ บริษัท ไมส่ามารถคืนคา่ทวัร์ให้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวโดยอาจมไิด้แจ้งลว่งหน้า ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัและความเหมาะสมของ
กําหนดการโดยรวม 

 การนําสิง่ของผดิกฏหมายตดิตวัระหวา่งการเดนิทางหรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง ตลอดจนความประพฤตท่ีิไมเ่หมาะสม หรือผดิ
กฏหมายเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

 
 

    

 


