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 เครือ่งบินล ำใหม่สดุของ 

            กำรบินไทย A350 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 29-31 มีนำคม 2560 
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วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – สิงคโปร ์– เมอรไ์ลออ้น- ลงเรอื OVATION OF THE   

SEAS 

05:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์K ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5 อำคำรผ ูโ้ดยสำร

ขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินสำยกำรบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ   คอยอ านวยความ

สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่ก่อนออกเดนิทาง 

08:00 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่ประเทศสิงคโปร ์โดยสำยกำรบินไทย โดยเท่ียวบินท่ี TG403 

11:15 น. เดินทำงถึง สนำมบิน ซำงงี ประเทศสิงคโปร ์(เวลำทอ้งถ่ิน เรว็กว่ำประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) น ำท่ำนผ่ำน

ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกรน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู่แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่ำสดุบนเกำะ

สิงคโปร ์

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย จากนั้นน าท่านถ่ายรปูคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของ

ประเทศสิงคโปร ์ซ่ึงมีอายกุว่า 30ปี โดยรปูปัน่คร่ึงสงิโตคร่ึง

ปลานี้หันหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า ซ่ึงมีทัศนยีภาพงามมากๆ 

The Merlion นีถ้กูผสมผสานระหว่างความจริง และต านานซ่ึง

มีหัวเป็นสิงโตและล าตวัเป็นปลาก าลงัโตค้ลื่น ส่วนหัวนัน้เป็น

สัญลักษณ์ของต านานการคน้พบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ใน

ปัจจบุนั  

14.30น. จากนัน้ น าทกุท่าน เดนิทางสู ่ท่าเรือ เพื่อท าการเช็คอินท ์ขึน้

เรือ ส าราญ OVATION OF THE SEAS สามารถเช็ค

อินทไ์ดต้ัง้แตเ่วลา15.00-16.30 น.  

(ผูโ้ดยสารทกุท่านจ าเป็นตอ้งร่วมชมการสาธิตการใชอ้ปุกรณค์วามปลอดภยัตา่ง ๆ ในกรณีฉกุเฉิน) 

17.00น. เรอืออกเดินทำงจำกท่ำเรอืสิงคโปร ์ ม ุ่งหนำ้ส ูน่่ำนน ้ำสำกล   

 บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรือ   จากนัน้อิสระเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสดุ 

 อลงัการ หรือ นัง่ฟังเพลงจิบเคร่ืองดืม่เย็นๆ  
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วนัท่ีสองของกำรเดินทำง อิสระพกัผอ่น หรอื เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ  

                              OVATION OF THE SEAS   

บรกิำรอำหำรเชำ้ กลำงวนั เย็น และม้ือดึก ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 

ขอ้มลูส าหรับ OVATION OF THE 

SEAS เป็นเรือขนาด  168,666 

ตนั ประกอบดว้ย 18 ชัน้ รองรับ

ผูโ้ดยสารไดท้ั้งหมด 4,180 ท่าน 

มจี านวน 2,090 หอ้ง 
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง         ท่ำเรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื สนกุสนำนกบัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆบนเรอืในช่วงสดุทำ้ย 

(กรณุำฟังประกำศจำกเสียงตำมสำยบนเรอื กรณีกำรรบัหนงัสือเดินทำงคืน หรอื กำรวำงกระเป๋ำสมัภำระ

หนำ้หอ้งพกั ของท่ำน  

11.00 น. เรอืเทียบท่ำท่ี ท่ำเรอืแหลมฉบงั อ ำลำเรอืส ำรำญระดบัโลก พรอ้มทัง้ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ

รบัสมัภำระของท่ำน และน ำทกุท่ำน เดินทำงจำก ท่ำเรอืแหลมฉบงั กลบัส ูก่รงุเทพฯ 

................................................................................................................................... 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ให้

ทรำบลว่งหนำ้ หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 30 ท่ำนขึ้นไป 

 

อตัรำค่ำบรกิำร 

 

อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่ำบตัรโดยสำร 1 เท่ียว เสน้ทำง กรงุเทพ-สิงคโปร ์โดยสำยกำรบินไทย ชัน้ประหยดั 

2. ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงของสำยกำรบิน 

3. ค่าหอ้งพกับนเรือ  2 คืน  ตามที่ท่านไดช้ าระเงนิ 

4. ค่าอาหารทกุมือ้บนเรือตามทีร่ะบใุนรายการ ยกเวน้ หอ้งอำหำรพิเศษท่ีมีกำรช ำระเงินเพ่ิม ทำงลกูคำ้ตอ้งช ำระเงิน

เอง 

5. ค่ายานพาหนะ รับ-สง่  และ ทอ่งเที่ยวตามรายการทีร่ะบไุว ้ 

6. ค่าภาษที่าเรือ   

7. ค่าบริการบนเรือ   

8. ค่ารถรับ-สง่ ท่าเรือแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ 

 

 

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่าอาหาร นอกเหนอืจากรายการที่ระบไุว ้และเคร่ืองดืม่มนิบิาร ์ภายในหอ้งพกั 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ อาทิเชน่ ค่าโทรศัพทภ์ายในหอ้งพกั ค่าซักรีดเสือ้ผา้ เป็นตน้ 

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย (พาสปอรต์) ค่าวีซ่าส าหรับชาวตา่งชาต ิหรือบคุคลท่ีตอ้งยื่นขอวีซ่าเขา้สงิคโปร์ 

4. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการ) 

5. ค่ารถรับสง่ แหลมฉบงั – กรงุเทพ 

*** กรณุำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมีอำยเุกิน 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง*** 

SINGAPORE 
OVATION OF THE SEAS 

3 DAYS 2 NIGHTS  
BY TG 

INSIDE BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ ท่ำนละ 22,888 25,888 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียว ช ำระเพ่ิม 13,900 15,900 
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รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพิบัตทิางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผน่ดนิไหว,ภเูขาไฟ,ระเบิด,อทุกภยั

,วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงเท่านัน้ เชน่ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน,ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

หมำยเหต ุ 

• ส าหรับผูม้คีรรภท์ี่อายคุรรภไ์มเ่กิน 24 สปัดาห ์ ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์( ภาษาองักฤษ )ก่อนการ

เดนิทาง 

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ท่ีจะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไมว่่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืง  ของไทยไมอ่นญุาตให้

เดนิทางออกหรือกอง ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง 

• บริษทัฯสงวนสทิธิใ์นการท่ีจะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหายอนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบิน  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 


