โปรแกรมล่องเรือสำราญ
Voyager of the Seas
B:
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แหลมฉบัง - Voyager of the Seas

คณะพร้ อมกันที่ จุดนัดพบ มีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับ ทุกท่าน พร้ อมรับเอกสารการเดินทาง
บริการรถโค้ ช นําทุกท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อแหลมฉบัง เพื่อที่ทําการเช็คอิน ขึ ้นเรื อสําราญ Voyager of the Seas.
หลังเช็คอิน เข้ าสูห่ ้ องพัก ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย
เมื่อท่าน ได้ ผา่ นขันตอนการเช็
้
คอินขึ ้นเรื อ เพื่อเข้ าห้ องพักของท่านแล้ ว ** เตรี ยมตัว เข้ าร่วมฟั งการสาธิตระบบความ
ปลอดภัยบนเรื อ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไว้ ในบัตร Sea Pass กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก ประกาศบนเรื อ
อีกครัง้ **เมื่อเรื อได้ ออกจากท่าเรื อแล้ ว ท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน หรื อสํารวจรอบๆ เรื อ หรื อ
รับประทานอาหารที่ ห้ อง Windjammer Café บนเรื อ ที่ชน11
ั ้ และ อาหารว่าง ที่ Café Promenade Café ชัน้ 5
ตลอดทังวั
้ น

เย็น

บริการอาหารคํ่าที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Sapphire ชัน้ 3และ4 ท่านจะได้ รับหมายเลข
โต๊ ะอาหารก่อนลงเรื อจากนันชมการแสดง
้
ของขบวน พาเหรดเหล่า นักแสดงของเรื อสําราญ
บริเวณ Royal Promenade ตามด้ วยพิธีต้อนรับจากทีมกัปตัน เรื อ และ ลูกเรื อ ตามด้ วย การแสดงระดับโลกของ
Royal Caribbean Cruise ในห้ อง La Scalar Theater ชัน้ 3 และ 4

คํ่า

ปิ ดท้ ายคํ่าคืนแรกนี ้ด้ วยแสงสีและดนตรี ตามไนต์คลับและบนดาดฟ้าเรื อ

หมายเหตุ ** โปรแกรมต่ างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่ านสามารถดู โปรแกรมแต่ ละวันจากทางเรือ จาก นิตยสาร Cruise Compass

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562

แหลมฉบัง - Voyager of the Seas

เช้ า

บริการอาหารเช้ า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรื อ ที่ชนั ้ 11 หรื อคุณจะเลือกทานแบบ A
La Cate ที่ห้องอาหาร Main Dining ห้ อง Sapphire ชัน้ 3และ4
วันนี ้เรื อสําราญจะยังจอดที่ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรื อที่
หลากหลาย อาทิ ปี นหน้ าผาจําลอง สนาม Mini Golf และ Flow Rider ชมการแสดงบนลานไอซ์สเกต การแสดง
ระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้ อง Studio B ชัน้ 3

12.00 น.

เรื อออกเดินทางสูน่ ่านนํ ้าสากล ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรื อที่หลากหลาย
พร้ อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชนั ้ 11 หรือเลือกทานที่
Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี ้อาหารคํ่ายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์
นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้ บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Promenade Café
ที่ชนั ้ 5 ตลอดทังคื
้ น
เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้ อง La Scalar Theater ความสนุกของคํ่าคืนนี ้แค่เริ่มต้ น เชิญท่านท่องราตรี บนเรื อ
สําราญหรู จิบเครื่ องดื่มฟั งดนตรี ในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คณ
ุ ชอบ มันส์กบั ดนตรี ในคํ่าคืนนี ้ แบบไม่มีลมิ ติ
นอกจากนี ้เรามีร้านค้ าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิ ดบริการตลอดทังคื
้ น

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ล่ องน่ านนา้ สากล

เช้ า

บริการอาหารเช้ า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรื อ ที่ชนั ้ 11 หรื อคุณจะเลือกทานแบบ A
La Carte ที่ห้องอาหาร Main Dining ห้ อง Sapphire ชัน้ 3และ4
วันนี ้เรื อสําราญจะเดินทางล่องในน่านนํ ้าสากลตลอดทังวั
้ น ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อ ร่วมสนุกกับ
กิจกรรมบนเรื อที่หลากหลาย อาทิ ปี นหน้ าผาจําลอง สนาม Mini Golf และ Flow Rider ชมการแสดงบนลานไอซ์
สเกต การแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้ อง Studio B ชัน้ 3

กลางวัน

บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชนั ้ 11 หรื อเลือกทานที่ Main
Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี ้อาหารคํ่ายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์
นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้ บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Promenade Café
ที่ชนั ้ 5 ตลอดทังคื
้ น
เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้ อง La Scala Theater ความสนุกของคํ่าคืน เชิญท่านท่องราตรี บนเรื อ
สําราญหรู จิบเครื่ องดื่มฟั งดนตรี ในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คณ
ุ ชอบ มันส์กบั ดนตรี ในคํ่าคืนนี ้ แบบไม่มีลมิ ติ
นอกจากนี ้ยังมีร้านค้ าปลอดภาษี และ คาสิโน เปิ ดบริการตลอดทังคื
้ น

หมายเหตุ

กรุณา ตรวจว่ า ท่ านต้องไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่ านคืน ในเวลาและสถานที่ไหนบนเรือ
คืนนีท้ ่ านจะได้ รับ แท็กกระเป๋าตามสีต่างๆ จากทางเจ้ าหน้ าที่เรือ กรุ ณาวางกระเป๋าของท่ านไว้ ท่ ีหน้ า
ห้ องพัก ก่ อนเวลาเที่ยงคืน ท่ านควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ ใส่ สัมภาระ ก่ อนที่จะออกจากเรือในเช้ าวัน
ถัดไป

วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
เช้ า

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

08.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่ ห้ อง Windjammer Café
เรื อสําราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรื อ Marina Bay Cruise Center Singapore โดยสวัสดิภาพ
เมื่อท่านออกจากเรื อ ท่านไปรับกระเป๋ าตามที่เจ้ าหน้ าที่เรื อแจ้ ง และตามแท็กสีกระเป๋ าของท่าน

สาคัญมาก

ตรวจสอบสัมภาระของท่ านก่ อนออกจากท่ าเรือ

เที่ยง

นําท่านเพลินเพลิดกับการช้ อปปิ ง้ ที่ถนนออร์ ชาร์ ด เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่นิยมสําหรับนักช้ อปทุกท่าน
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน ชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

17.30 น.

ออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ เที่ยวบิน

19.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

SQ982

** ราคาตั๋วเครื่องบิน และตั๋วเรือสาราญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

อัตรานีร้ วม:
 ตัว๋ เรื อ Voyager of the Seas พร้ อมห้ องพักบนเรื อสําราญฯ ในแบบที่คณ
ุ เลือก
 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน โดยสายการบินสิงคโปร์ ไป-กับ ชันประหยั
้
ด
 อาหารและเครื่ องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรื อ
 ภาษี เรื อ
 ค่าทิปพนักงานบนเรื อ
อัตรานีไ้ ม่ รวม:







ค่าภาษีสนามบิน
ทัวร์ บนฝั่ งในเมืองต่างๆ
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ ามี)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหารและเครื่ องดืมที่มี ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ฯลฯ
ภาษีมลู ค่าเพิม่

ขัน้ ตอนการจอง
 ส่งสําเนาหนังสือเดินทางให้ เจ้ าหน้ าที่ (ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือนในวันเดินทาง)
 หลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษัทฯ โปรดชําระเงินในวัน 3 วัน แต่ไม่เกิน 5 วัน กรณี ตด
ิ วันหยุด
 คุณจะได้ รับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการจอง
เงื่อนไข








บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้ นทางเดินเรื อ โดยมิแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่ทั ้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
อาหารและเครื่ องดื่มที่ให้ บริการบนเรื อได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ ดดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เช่น อาหารเมนูพิเศษ,
การจองห้ องอาหารพิเศษ, เครื่ องดืมที่มีสว่ นผสมแอลกอฮอล์ เครื่ องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัยสามารถสอบถามได้ จากบริกรโดยตรง หรื อ
ดูรายละเอียดได้ จาก Cruise Compass
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือหรื ออกนอกประเทศโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ ให้ ได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยอาจมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของ
กําหนดการโดยรวม
การนําสิง่ ของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรื อผิด
กฏหมายเป็ นความรับผิดชอบส่วนบุคคล

