MARINER OF THE SEAS
Period 20-23 Oct 2017
(4 Days 3 Nights)

SINGAPORE – PORT KLANG, MALAYSIA- SINGAPORE
• เดินทางโดยสายการบิน
Singapore Airlines
• ลองเรื
อสํ าราญลําใหญ่ Mariner
่
of the Seas สูงถึง 15 ชัน
้
รองรับผู้โดยสารถึง 2,139 ทาน
่
• อยาพลาด
Rock-climbing wall
่
(ปี นหน้าผาจําลอง), Ice-skating
rink (ลานสเก็ตนํ้าแข็ง), Mini-golf
course และ in-line skate

โปรแกรมการเดินทาง
DATE

PORT

ARRIVE

DEPART

20 OCT 17
21 OCT 17
22 OCT 17
23 OCT 17

SINGAPORE
PORT KLANG, MALAYSIA
CRUISING
SINGAPORE

08.00
08.00

17.00
17.00
-

20 OCT 17: กรุ งเทพ - สิงคโปร์

(-/-/D)

06.30 น.

เช็คอินทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน$ 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน Singapore Airlines

09.40 น.

ออกเดินทางสูส่ ิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที"ยวบิน SQ 973

13.05 น.
15.00 น.

เดินทางถึงสนามบินชางงี สิ งคโปร์ รถรอรับคณะเดินทางสู่ ท่า เรื อ MARINA BAY
คณะผูเ้ ดินทางเช็คอินด้วยตนเอง ณ ท่าเรื อ MARINA BAY พร้อมด้วยหนังสื อเดินทางอายุ 6 เดือนขึ'นไปและผ่าน
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเข้าสู่ ห้องพัก อิสระตามอัธยาศัย
**พนักงานจะเป็ นผู้นํากระเป๋าใบใหญ่ มาส่ งให้ ท่านที$หน้ าห้ อง กระเป๋าอาจจะไปถึงห้ องช้ ากว่ าท่ าน หากมียาหรื อ
ของทีจ$ ําเป็ นต้ องใช้ ควรจัดเตรียมใส่ กระเป๋าใบเล็กติดตัวไว้ เลยจะสะดวกกว่ า**
เข้าร่ วมการสาธิ ตเพื0อการโดยสารเรื อด้วยความปลอดภัย
เรื อ MARINER OF THE SEAS ออกจากท่าเรื อ Mariner Bay Cruise Center Singapore มุง่ หน้ าสู่
พอร์ ตคลัง มาเลเซีย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Wind Jammer หรื อ Main Restaurant หลัง
รับประทานอาหารคํ"า อิสระพักผ่อนในห้ องพักส่วนตัว และท่านสามารถเลือกใช้ บริ การของห้ องกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในเรื อสําราญ ไม่วา่ จะเป็ นชมห้ องสปา, ชมการแสดง, ห้ องอาหาร, ร้ านขายสินค้ าปลอดภาษี บนเรื อ และ
ส่วนสันทนาการอื"น ๆ

.... น.
17.00 น .
คํา

21 OCT 17: พอร์ ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์ ) – ฟรี !! รถรั บส่ งไป Mitsui Duty Free
เช้ า
08.00น.

(B/-/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร
Wind Jammer หรื อ Main Restaurant
เรื อสําราญเทียบท่า ณ พอร์ ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์ ) เมื องหลักทางทะเลสู่มาเลเซี ย และเป็ นท่าเรื อที ใหญ่และ
คับคังที สุดของประเทศ อยู่ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ ทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ 38 กม.
09.00 น. ฟรี !! ซิตีท9 วั ร์ กวั ลาลัมเปอร์ และอิสระช้ อปปิ9 งที$ Mitsui Duty Free
นําชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซี ย ถ่ายรู ปคู่กบั ตึกแฝดปิ โตรนาส ผ่านชมพระราชวังอิสตาน่ากา
รา ที0ประทับของสมเด็จพระรามาธิ บดีของมาเลเซี ย จากนั'นเดินทางสู่ จตั ุรัสเมอร์ เดก้า จัตุรัสที0รําลึกถึงวันที0
มาเลเซี ยได้ฉลองเอกราชพ้นจากระเทศในเครื อจักรภพ ผ่านชมอาคาร
สุ ลต่านอับดุลซามัด ที0ปัจจุบนั เป็ นสถานที0ของทางราชการ จากนั'นนํา
ท่านสู่ Mitsui Outlet Park KLIA Sepang เพลิดเพลินกับสิ นค้าแบรนด์
ดังจ่อคิวให้เลือกมากมากมาย ตั'งแต่แบรนด์เครื0 องสําอาง เครื0 องกีฬา ไป
จนถึงสิ นค้าแฟชัน0 บนพื'นที0 44,000 ตารางเมตร และศูนย์อาหารขนาด
24,000 ตารางเมตร ที0ให้บริ การอาหารจากทัว0 โลก ไม่วา่ จะเป็ นมาเลเซี ย
ญี0ปุ่น อิตาลี จีนและอาหารไทย **ไม่ รวมอาหารกลางวัน**

เทียง
17.00น.
คํา

หรื อ ซื Qอทริ ป Shore Excursion ของเรื อเที"ยวกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
หรื อ เลื อกพักผ่อนสบายๆ บนเรื อ ทางเรื อสํ าราญมี กิจ กรรมสัน ทนาการรองรั บมากมาย ตามกํ าหนดการ
Compass เช่น โยคะ สัมมนาให้ ความรู้ตา่ ง ๆ กิจกรรม ณ สระว่ายนํ Qา ชมภาพยนตร์
บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคารบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Wind Jammer
เรื อ MARINER OF THE SEAS ออกจากท่าเรื อ พอร์ ตคลัง มุ่งหน้ าสู่สิงคโปร์ มาก่ อนเวลาเรื อออก 1
ชัวโมง
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Wind Jammer หรื อ Main Restaurant หลัง
รับประทานอาหารคํ"าเสร็ จ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์ เทนเมนท์ตา่ งๆ ที"ทางเรื อสาราญนา
เสนอไว้ ให้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรู ปแบบ ณ ห้ องเธี ยเตอร์ หรื อจิบเครื" องดื"มสุดโปรด ณ บาร์ หรื อ
เลาจ์นต่างๆ บนเรื อ เสี"ยงโชคภายในคาสิโนบนเรื อ

22 OCT 17: ล่องน่ านนํา9 สากล Cruising at Sea
เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร
ทังQ วัน อิส ระพักผ่อนในห้ องพักส่วนตัว และท่านสามารถเลื อกใช้ บริ การของห้ องกิ จกรรมต่าง ๆ ภายในเรื อ
สําราญ ไม่วา่ จะเป็ นห้ องสปา, ซาวน่า, ห้ องอาหาร, ร้ านขายสินค้ าปลอดภาษี บนเรื อ และส่วนสันทนาการอื"น ๆ
เช่น
•
•
•
•
•

ชมฟรี การแสดงโชว์ แสง สี เสียง ทุกคํ"าคืน ณ ห้ องเธียเตอร์
บาร์ และเลาจ์นหลากหลายธี มถึง 15 แห่ง
เสี"ยงโชคไปกับคาสิโนรอยัล
กิจกรรม และสันทนาการตลอดทังวั
Q น
ร้ านค้ าปลอดภาษี แหล่งรวบรวมสินค้ าแบรนด์เนม จิลเวลรี" นํ Qาหอม เสื Qอผ้ า และสินค้ าที"ระลึกจากช้ อป
สินค้ าแบรนด์เนม
*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิมเติม*

เทียง
คํา

บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคารบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Wind Jammer หรื อ Main Restaurant
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Wind Jammer หรื อ Main Restaurant หลัง
รับประทานอาหารคํ"าเสร็ จ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์ เทนเมนท์ตา่ งๆ ที"ทางเรื อสาราญ

นาเสนอไว้ ให้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรู ปแบบ ณ ห้ องเธี ยเตอร์ หรื อจิบเครื" องดื"มสุดโปรด ณ บาร์
หรื อเลาจ์นต่างๆ บนเรื อ เสี"ยงโชคภายในคาสิโนบนเรื อ

23 OCT 17: สิงคโปร์ – กรุ งเทพ
เช้ า
08.00 น.
10.00 น.

15.00 น.
18.35 น.
20.00 น.

(B/-/-)

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อ ณ ห้ องอาหาร Wind Jammer หรื อ Main Restaurant
เรื อ MARINER OF THE SEAS เข้ าเทียบท่าเรื อ MARINA BAY
อําลาเรื อ MARINER OF THE SEAS เมื"อเช็คเอาท์ออกจากเรื อแล้ ว รถรับคณะจากท่าเรื อ Marina Bay นํา
ท่านเดินทางสู่ เมอร์ ไลออนพาร์ ค ชมและถ่ายรูปเป็ นที"ระลึกกับเมอร์ ไลออนหรื อสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของ
ประเทศสิงคโปร์ จากนันเดิ
Q นทางสูย่ ่านไชน่ าทาวน์ ชมวัดพระเขีย$ วแก้ ว (Buddha Tooth Relic
Temple) สร้ างขึ Qนเพื"อเป็ นที"ประดิษฐานพระเขี Qยวแก้ ว ของพระพุทธเจ้ า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี Qสร้ าง
สถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั วางศิลาฤกษ์ เมื"อวันที" 1มีนาคม 2005 ค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างทังหมดราว
Q
62
ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้ านบาท) ชันล่
Q างเป็ นห้ องโถงใหญ่ใช้ ประกอบศาสนพิธีชนั Q 2-3 เป็ น
พิพิธภัณฑ์และห้ องหนังสือ ชันQ 4 เป็ นที"ประดิษฐานพระเขี Qยวแก้ ว (ห้ ามถ่ ายภาพ) ให้ ทา่ นได้ สกั การะองค์เจ้ า
แม่กวนอิมและใกล้ กนั ก็เป็ นวัดแขกซึง" มีศลิ ปกรรมการตกแต่งที"สวยงาม จากนันอิ
Q สระให้ ทา่ นได้ เลือกซื Qอของ
ฝากและของที"ระลึกตามอัธยาศัย
**อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการเลือกซือ$ ของทีระลึก**
ออกเดินทางสูส่ นามบินชางงี เพื"อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
อําลาสิงคโปร์ มุง่ หน้ าสูก่ รุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Singapore Airlines เที"ยวบิน SQ 978
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ..
----- End of Service ------

ข้ อควรรู้

การบริ การในห้ องอาหารหลักจะเปิ ดและปิ ดบริ การตามกําหนดเวลาเท่านันQ อย่างไรก็ตามในระหว่างมื Qออาหาร
ท่านสามารถรับของว่างตามจุดบริ การต่าง ๆ เช่น Hotdog และไอศกรี ม ณ บริ เวณสระว่ายนํ Qา (เปิ ดช่วงบ่าย)
หรื อ บริ การอาหารว่าง ณ CaféPromenade ซึง" จะเปิ ดบริ การเกือบ ชม 24(เบเกอรี" ชา กาแฟ นํ Qาดื"ม)

ราคาปรกติ Mariner of the Seas
ว ันที 20-23 ตุลาคม 2560
ห้องพ ักแบบไม่มห
ี น้าต่าง

ห้องแบบมีระเบียง

พ ักคู่ ท่านละ

31,888.-

35,888.-

พ ักเดียว

41,888.-

49,888.-

ราคาPromotion จองและชําระ
ภายในว ันที 20 ก ันยายน 2560

พ ักคู่ ท่านละ

ห้องพ ักแบบไม่มห
ี น้าต่าง

ห้องแบบมีระเบียง

29,999.-

33,999.-

อัตราดังกล่าวรวม
ค่าล่องเรื อสําราญห้องพักต่อท่าน ตามแบบห้องที0เลือก
ค่าตัวQ เครื0 องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Singapore Airlines
ค่ารถรับส่ ง 2 เที0ยวไป-ไปกลับ จากสนามบิน Changi Airport ถึงท่าเรื อ MARINA BAY
ค่าอาหารทุกมื'อภายในเรื อ (หากท่านใช้บริ การอาหารพิเศษ ในห้องอาหารพิเศษต่างๆ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ0ม)
ค่ากิจกรรมต่างๆที0ระบุไว้อยูใ่ นค่าล่องเรื อ *ไม่รวมกิจกรรมที0มีค่าใช้จ่ายเพิ0มเติม*
ค่าภาษี และค่าทริ ปพนักงานบนเรื อ

อัตราดังกล่าวไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ0ม 7 % และ ค่าหักภาษี ณ ที0จ่าย 3 % กรณีขอใบกํากับภาษี
ค่าหนังสื อ เดินทาง ค่าวีซ่า และค่าแจ้งเข้า-แจ้งออกสําหรับท่านที0ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ0น 15 SGD
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื0 องดื0ม ที0ไม่รวมอยูใ่ นค่าเรื อ และ ค่าอาหารในกรณี ที0ท่านเข้าใช้บริ การ
ในห้องอาหารพิเศษ ภายในเรื อ
ค่าถ่ายรู ป และกิจกรรมอื0นๆภายเรื อ ที0มีค่าใช่จ่ายเพิ0มเติม

ค่าประกันภัยการเดินทาง หากท่านสนใจต้องการซื' อประกันการเดินทาง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที0ของทางบริ ษทั ฯ เพื0อ
เพื0อสอบถามแผนประกันได้ที0 เบอร์ 02-7363866-9

การชําระเงิน
เมื0อท่านต้องการในการจองเรื อแล้ว กรุ ณาชําระเงินค่ามัดจําโดนการโอนเงินท่านละ 50 % ของค่าเรื อภายใน 3 วัน
เพื0อเป็ นการสํารองที0นง0ั และกรุ ณาชําระค่าเรื อส่ วนที$เหลือภายใน 60วันก่ อน (18 ส.ค. 2560) กําหนดการออกเดินเรื อ

ข้ อกําหนดอื$นๆ
เนื0องจากการเดินทางด้วยเรื อสําราญมีกฎข้อบังคับมากมาย ดังนั'นกรุ ณาวางแผนการเดินทางตั'งแต่เนินๆ เพื0อท่านจะได้ไม่
พลาดวัน และ เส้นทางที0ท่านตั'งใจที0จะเดินทาง
ท่านสามารถเลือกซื' อทัวร์ กบั ทางเรื อ Royal Caribbean เพื0อท่องเที0ยวตามท่าเรื อต่างๆ ที0เรื อแวะจอด
(Shore Excursion) ท่านสามารถซื' อทัวร์ เสริ มได้ที0เรื อ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนค่าล่องเรื อสําราญทั'งหมด ในกรณี ที0ท่านเดินทางไปยังท่าเรื อไม่ทนั ตามเวลาที0เรื อ
กําหนดไว้ ถึงแม้จะเป็ นเหตุสุดวิสัยก็ตาม อาทิเช่น การยกเลิกของเที0ยวบิน ความล่าช้าของเที0ยวบิน หรื อปั ญหาทาง
การจราจร ฯลฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกนอกประเทศ / การนําสิ0 งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื0 อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที0ยวบิน ซึ0 งบริ ษทั ฯไม่อาจ
คืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จะเป็ นบางส่ วนหรื อทั'งหมด
ในกรณี ที0ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง กรุ ณาแจ้ง ทางบริ ษทั ฯก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 90 วัน และในกรณี ที0ท่าน
ยกเลิกน้อยกว่า 90 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนค่ามัดจําและค่าเรื อทั'งหมด
หากท่านยกเลิกวันเดินทาง อันเนื0 องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ0งในคณะของท่าน ท่านสามารถ เปลี0ยนชื0อผูเ้ ดินทางได้เพียง
หนึ0งคนเท่านั'น ซึ0 งจะไม่สามารถยกเลิกพร้อมกันทั'งหมดได้ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสทธิ` ในการคืนค่ามัดจําและค่าใช้จ่าย
ค่าเรื อทั'งหมด
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนในการเปลี0ยนแปลงเงื0อนไขต่างๆดังกล่าวข้างต้นโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MARINER OF THE SEAS

ห้องพ ักแบบไม่มห
ี น้าต่าง
- ห้องพักเป็ นเตียงเล็ก 2 เตียง (สามารถปรับเป็ น
เตียงใหญ่ 1 เตียงได้)
- ขนาดห้อง 150 ตารางฟุต
- มีโซฟา ทีวี และมีหอ้ งนํ'าส่ วนตัว

ห้องพ ักแบบมีระเบียง
- ห้องพักเป็ นเตียงเล็ก 2 เตียง (สามารถปรับเป็ น
เตียงใหญ่ 1 เตียงได้)
- ขนาดห้อง 184 ตารางฟุต
- ขนาดระเบียง 50 ตารางฟุต
- มีโซฟา ทีวี และมีหอ้ งนํ'าส่ วนตัว
- ห้องระเบียง สามารถเปิ ดประตูรับแสง ชม
บรรยากาศภายนอก และมีเก้าอี'นง0ั รับลมที0ระเบียง
ได้ดว้ ย

