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โปรแกรมลอ่งเรือสําราญ Voyager of the Seas 

 

เส้นทาง Singapore – Penang (Malaysia) –   Singapore 4 วนั 3 คืน 02 – 05 Nov.18 

 

 “พิเศษ” 

 รวมตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

 รวมตัว๋เรือ และภาษีท่าเรือ 

 รวมทิปพนกังานบนเรือ 

 รวมห้องพกับนเรือตามท่ีระบุ 
 รวมอาหารและเคร่ืองดื่มทกุมือ้ (ตามท่ีระบใุนตัว๋เรือ) 
 รวมทวัร์ท่ีปีนงัและสงิคโปร์ 

 รวมกิจกรรมและโชว์ระดบัโลก 

 รวมประกนัการเดนิทางอบุตัเิหต ุ

 รวมคา่ทิปไกด์ 

 มีหวัหน้าทวัร์ดแูลตลอดการเดนิทาง 
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วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจกิายน 2561  สิงคโปร์  – Voyager of the Seas 

 

07.00 น   พร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 , Row K ประตทูางเข้าหมายเลข 5  
   เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและมอบเอกสารการเดนิทาง และ เช็คอินให้ท่าน 

09.45 น   เดนิทางสูป่ระเทศสงิคโปร์ ด้วยเท่ียวบนิ  SQ  973  มีบริการอาหารและแคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

13.45 น     เดนิทางถึงสนามบนิ ชางงี, ประเทศสงิคโปร์. หลงัจากนัน้ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านสูท่่าเรือ Marina Bay  

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

   ท่าเรือเพ่ือทําการเช็คอิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมงก่อนเรือออก   เม่ือท่าน ได้ผา่นขัน้ตอนการเช็คอินขึน้เรือ เพ่ือเข้าห้องพกั   
                                           ของท่านแล้ว ** เตรียมตวั เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภยับนเรือ (Muster Drill) ตามโซนท่ีระบไุว้ในบตัร   
                                           Sea Pass    กรุณาเช็คเวลาท่ีแน่นอนจาก ประกาศบนเรืออีกครัง้ ** 

   เม่ือเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพกัผอ่นท่ีห้องพกัของท่าน หรือสํารวจรอบๆ เรือ หรือรับประทานอาหารท่ี 
   ห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชัน้11 และ อาหารวา่ง ท่ี Café Promenade Café ชัน้ 5  ตลอดทัง้วนั   

 
 

เย็น   บริการอาหารค่ําท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Cate ท่ีห้องอาหาร Sapphire ชัน้ 3และ4 ท่านจะได้รับหมายเลข  
                                          โต๊ะอาหารก่อนลงเรือจากนัน้ชมการแสดง ของขบวน พาเหรดเหลา่ นกัแสดงของเรือ สําราญ บริเวณ Royal   
                                          Promenade ตามด้วยพิธีต้อนรับจากทีมกปัตนั เรือ และ ลกูเรือ ตามด้วย    การแสดงระดบัโลก ของ Royal  

                                          Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theater ชัน้ 3 และ 4 

 

คํ่า   ปิดท้ายคํ่าคืนแรกนีด้้วยแสงสีและดนตรีตามไนต์คลบัและบนดาดฟ้าเรือ 

หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปล่ียนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จาก นิตยสาร Cruise Compass 

 



www.thaicruiseholiday.com    CE_SQ/WRT 

 
 
 
 
 

 
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจกิายน 2561  ปีนัง (มาเลเซีย) 
 

เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบฟุเฟต์นานาชาต ิท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชัน้ 11  หรือคณุจะเลือกทานแบบ  
                                           A La Cate ท่ีห้อง Main Dining ท่ีห้องอาหาร Sapphire ชัน้ 3และ4 ตามอธัยาศยั โปรดดรูายละเอียด   
                                          เวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต์นานาชาต ิท่ีห้องอาหาร Windjammer Cafe ท่ีชัน้ 11 หรือเลือกทานท่ี Main  

   Dining ในแบบ A La Cate ตามอธัยาศยั 

15.00 น   เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย   

 
 

 
  

นําท่านสู ่ Kek Lok Si Temple  ,  Kwan imm temple 

 
 

เย็น   นําท่านรับประทานอาหารเย็น ท่ีภตัตาคารท้องถิ่น   
   หลงัจากนัน้ นําท่าน ช้อปป้ิง ที่ จอร์จทาวน์ (George Town)  
   ได้เวลาอนัสมควร นําท่านกลบัท่าเรือปีนงั 
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คํ่า   ยงัมีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาตท่ีิห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยงัมีอาหารวา่ง  
                                          บริการท่ีห้อง Promenade Café  ท่ีชัน้ 5 ตลอดทัง้คืน เชิญท่านท่องราตรีบนเรือ สําราญหรู จิบเคร่ืองดื่มฟังดนตรีใน 

   เลานจ์ ไนต์คลบัแบบท่ีคณุชอบ มนัส์กบัดนตรีในค่ําคืนนี ้แบบไม่มีลมิติ นอกจากนีเ้รามีร้านค้าปลอดภาษีและ  
   คาสโิน เปิดบริการตลอดทัง้คืน 

 

23.00 น   เรือออกจากท่าเรือปีนงั  

 
 
 

วัน อาทติย์ ที่ 04 พฤศจกิายน .2561  ล่องน่านน า้สากล              

       

เช้า    บริการอาหารเช้า แบบบฟุเฟต์นานาชาต ิท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชัน้ 11  หรือคณุจะเลือกทานแบบ A  

   La Cate ท่ีห้องอาหาร Main Dining ห้อง Sapphire ชัน้ 3และ4 ท่านสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือ ร่วมสนกุ  
                                          กบักิจกรรมบนเรือท่ีหลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจําลอง สนาม Mini Golf และ Flow Rider  
 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต์นานาชาต ิท่ีห้องอาหาร Windjammer Cafe ท่ีชัน้ 11 หรือเลือกทานท่ี Main  

   Dining ในแบบ A La Cate ตามอธัยาศยั 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจากนีอ้าหารค่ํายงัมีบริการในแบบบฟุเฟต์ 
   นานาชาตท่ีิห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยงัมีอาหารวา่งบริการท่ีห้อง Promenade Café  

   ท่ีชัน้ 5 ตลอดทัง้คืน 

   เชิญชมการแสดงระดบัโลกในห้อง La Scala Theater ความสนกุของคํ่าคืนนีแ้คเ่ร่ิมต้น  เชิญท่านท่องราตรีบนเรือ 

   สําราญหรู จิบเคร่ืองดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลบัแบบท่ีคณุชอบ มนัส์กบัดนตรีในค่ําคืนนี ้แบบไมมี่ลมิติ  
   นอกจากนีเ้รามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสโิน เปิดบริการตลอดทัง้คืน  

 

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

   ห้องพัก ก่อนเวลาเที่ยงคืน ท่านควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ใส่สัมภาระ ก่อนที่จะออกจากเรือในเช้าวัน 

   ถัดไป    
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วัน จันทร์ ที่ 05 พฤศจกิายน .2561                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  กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ  
    

หลงัจากนัน้ นําท่านสู ่ย่านช้อปปิง้ช่ือดงัของประสงิคโปร์ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) 

กลางวนั   เพ่ือเป็นการไม่เสียเวลา อิสระอาหารกลางวนั  
   ได้เวลาอนัสมควร นําทกุท่านสูส่นามบนิชางงี ประเทศสงิคโปร์ 

17.30 น   ออกเดนิทางด้วยเท่ียวบนิ SQ982   สูส่นามบนิสวุรรณภมู,ิ กรุงเทพฯ 

19.00  น   เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สวสัดภิาพ 

  

 
 

 อัตราค่าบริการ 

 
INSIDE 

(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรือ เดก็ 

พักเด่ียว 

24,900 บาท / ท่าน เพิ่ม 24,900 

 
OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

ราคาท่านละ พัก 2 ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรือ เดก็ 

พักเด่ียว 

26,900 บาท / ท่าน เพิ่ม 26,900 บาท 

**หนังสือเดนิทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม: 

 ตัว๋เรือ Voyager of the Seas พร้อมห้องพกับนเรือสําราญฯ 2 ท่าน ตอ่ 1 ห้องพกั เท่านัน้, ห้องพกัตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั เดนิทางพร้อมกนัทัง้คณะ 

 อาหารและเคร่ืองดื่ม ชา-กาแฟ ตามท่ีระบใุน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือ 

 ภาษีท่าเรือ 

 คา่ทิปพนกังานบนเรือ 

 คา่ทิปไกด์ 

 ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหต ุวงเงิน 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 ทวัร์ปีนงั และ สงิคโปร์ตามท่ีระบ ุ 
 ราคาเดก็เท่ากนักบัผู้ ใหญ่ 
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อัตรานีไ้ม่รวม: 

 

 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 

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

 คา่ใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากความลา่ช้าของสายการบิน, เหตสุดุวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบคุคลตา่งด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบคุคลต่างด้าว (ถ้ามี) 

 ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีการบริการหกัณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 

 

ขัน้ตอนการจอง 

 สง่สําเนาหนงัสือเดนิทางให้เจ้าหน้าท่ี (ท่ีมีอายเุหลือไม่น้อยกวา่ 6เดือนในวนัเดนิทาง) 
 มดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัท่ีได้ทําการสํารอง แตไ่มเ่กิน 5 วนั กรณีตดิวนัหยดุ  
 สว่นท่ีเหลือชําระ 65 วนัก่อนออกเดนิทาง  
 คณุจะได้รับเอกสารยืนยนัการจองและรายละเอียดการจอง 

 ท่านจะได้รับตัว๋เรือโดยประมาณ 30 วนั ก่อนเดนิทาง 

 
 

เง่ือนไข  
 

 บริษัท ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเส้นทางเดนิเรือ, หรือโปรแกรมทวัร์ โดยมแิจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 ระหวา่งการเดนิทาง หากท่านไมใ่ช้บริการใดๆ ไมท่ัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

 นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางโหลดได้ท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และถือขึน้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม, หากนํา้หนกัสมัภาระของท่านเกิน
ตามท่ีสายการบนิกําหนด ท่านต้องชําระคา่ส่วนเกินเอง 

 อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีให้บริการบนเรือได้จดัเตรียมไว้ให้โดยไมมี่ค่าใช้จ่าย แตจ่ะมีบางรายการท่ีมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เช่น อาหารเมนพูเิศษ, 
การจองห้องอาหารพเิศษ, เคร่ืองดื่มท่ีมีสว่นผสมแอลกอฮอล์ เคร่ืองดื่มท่ีมีย่ีห้อ หากคณุสงสยัสามารถสอบถามได้จากบริกรโดยตรง หรือ
ดรูายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

 หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐฯ บริษัท ไมส่ามารถคืนคา่ตัว๋เรือและทัวร์ให้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเวลา โปรแกรมทวัร์และเส้นทางเดนิเรือโดยอาจมไิด้แจ้งล่วงหน้า ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัและ
ความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

 การนําสิง่ของผดิกฏหมายตดิตวัระหวา่งการเดนิทางหรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง ตลอดจนความประพฤตท่ีิไมเ่หมาะสม หรือผดิ
กฏหมายเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

 สายการบนิอาจเปล่ียนเคร่ือง (aircraft)  โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินในการยกเลกิทกุกรณี 

 

    


