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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 

(วอร์ยาจเจ้อA) ล่องเรือส าราญ สิงคโปร์ แหลมฉบงั 3 วนั 2 คืน SQ 12900 (TE) 
 

น่าไปมาก ไมน่่าเบือ่ นีค่อืการพักผอ่นอย่างแทจ้รงิ ขอเชญิท่านผูม้เีกียรติ 

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางและพักผ่อนสดุหรู 

ล่องเรือส าราญระดับโลก วอร์ยาจเจ้อ ออฟเดอร์ ซ ี

พักผ่อน เสน้ทาง สิงคโปร์ แหลมฉบัง 3 วัน 2 คนื (ขาไปบนิ ขากลับนั่งเรือ) 

เดนิทางโดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ 

เต็มอิม่พรอ้มสรรพกิจกรรมบนเรือ คาสิโน เอนเตอรเ์ทนเมนต์ต่าง ๆ 

บนเรือส าราญสุดหร ูVoyager of the Seas 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง  วันที่ 28 - 30 ม.ค. 2562  

วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562  กรุงเทพฯ -  สิงคโปร์ –  Voyager of the Seas 

เช้า  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4   Row K, ประตู 5 มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทุกท่าน พร้อมรับ

เอกสารการเดินทาง 

09.40 น     ออกเดินทางสู่ประเทศ สิงคโปร์ ด้วยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบิน SQ 973 มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการ

บนเครื่อง 

13.15 น เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์   น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center เพ่ือที่ท า

การเช็คอิน ขึ้นเรือส าราญ Voyager of the Seas.  หลังเช็คอิน เข้าสู่ห้องพัก ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

Voyager 

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

เพื่ อท าการเช็คอิน  อย่างน้อย 3 ชั่ วโมงก่อน เรือออก  เมื่ อท่ าน ได้ผ่ าน ข้ันตอนการเช็ค อินขึ้น เรือ                                           

เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว ** เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตาม

โซนที่ระบุไว้ในบัตร  Sea Pass กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก ประกาศบนเรืออกีครั้ง ** 

จากนั้น เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน หรือส ารวจรอบๆ เรือ หรือรับประทาน

อาหารที ่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ช้ัน11 และ อาหารว่าง ที่ Café Promenade Café ช้ัน 5 ตลอดท้ังวัน   

 

เย็น บริการอาหารค่ าที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Sapphire ช้ัน 3 และ 4 ท่านจะได้รับ

หมายเลขโต๊ะอาหารก่อนลงเรือจากนั้นชมการแสดง ของขบวน พาเหรดเหล่า นักแสดงของเรือ ส าราญ บริเวณ 

Royal Promenade ตามด้วยพิธตี้อนรับจากทีมกัปตัน เรือ และ ลกูเรือ ตามด้วย    การแสดงระดับโลก ของ 

Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scalar Theater ช้ัน 3 และ 4 

ค่ า ปิดท้ายค่ าคืนแรกนี้ด้วยแสงสีและดนตรีตามไนต์คลับและบนดาดฟ้าเรือ 

หมายเหตุ  

** โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จาก นิตยสาร Cruise Compass 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2562                        ล่องน่านน้ าสากล              

เช้า บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ช้ัน 11 หรือคุณจะเลือกทานแบบ A 

La Carte ที่ห้องอาหาร Main Dining ห้อง Sapphire ช้ัน 3และ4 

จากนั้น วันนี้เรือส าราญจะเดินทางล่องในน่านน้ าสากลตลอดท้ังวัน ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ร่วมสนุก

กับกิจกรรมบนเรือที่หลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจ าลอง สนาม Mini Golf และ Flow Rider ชมการแสดงบน

ลานไอซ์สเกต การแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง Studio B ช้ัน 3   

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ช้ัน 11 หรือเลือกทานที่ Main 

Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte  นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์

นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Promenade Caf ที่

ช้ัน 5 ตลอดท้ังคืน 

จากนั้น เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง La Scalar Theater ความสนุกของค่ าคืน เชิญท่านท่องราตรีบนเรือส าราญ

หรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ าคืนนี้ แบบไม่มีลิมิตนอกจากนี้ยัง

มีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิดบริการตลอดท้ังคืน  

หมายเหตุ กรุณา ตรวจว่า ท่านต้องไปรับหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่านคืน ในเวลาและสถานที่ไหนบนเรือคืนนี้

ท่านจะได้รับ แท็กกระเป๋าตามสีต่างๆ จากทางเจ้าหน้าที่เรือ  



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399 LINE ID:@avenuetour  

191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

 

วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2562  แหลมฉบัง - กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café 

11.00 น. เรือส าราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ 

ส าคัญมาก ตรวจสอบสัมภาระของท่านกอ่นออกจากทา่เรอื  

** ราคาตัว๋เครือ่งบิน และตัว๋เรอืส าราญ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงโดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหนา้ ** 

อัตรานีร้วม : 

1. ห้องพักบนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบที่ท่านเลอืก) 

2. ต๋ัวโดยสารไปเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-สิงคโปร์ ช้ันประหยัด 

3. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 

4. อาหารและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ 

5. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  

(สายการบินอนุญาติให้โหลดไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อท่าน ) 

6. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ านวยความสะดวก 

7. ภาษีเรือ 

8. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 

10. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ที่อายุไมเ่กิน 70 ปี) 

อัตรานีไ้มร่วม : 

1. ค่าภาษีสนามบิน 

2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 

3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

7. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การช าระเงิน  

- หลังจากมกีารท าจองส ารองหอ้งพัก โปรแกรมทอ่งเทีย่วแล้ว ลกูคา้จ าเป็นตอ้งช าระเป็นยอดเต็มจ านวนของ

คา่บรกิารทวัรทั์ง้หมด เนือ่งจากทัวรน์ีเ้ป็นทัวรร์าคาโปรโมชัน่พเิศษ ภายใน 3 วันท าการ 

ชือ่บัญช ี บรษัิท เอฟวนีวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ ากัด 

 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารกสิกรไทย สาขา สลีมคอมเพล็กซ ์  เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขา อโศกทาวเวอร์    เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย ์

กรณชี าระดว้ยบัตรเครดติมีค่าธรรมเนียมรดูบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไมม่ีนโยบายให้ท่านช าระ

เงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบคุคล  ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ  
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หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนติิบุคคล กรุณาแจ้งกับพนกังานขายให้ทราบล่วงหน้า มฉิะนัน้ทางบรษัิท ฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การยกเลิก 

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้

เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 30 วันท าการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) กรณีเกิดเหตุต้องยกเลิกการเดินทางจริงๆต้องแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วันท าการ เท่าน้ัน! 

หมายเหต:ุ 

1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ 

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่

สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

เงื่อนไข  

 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสทิธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

 อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเรือไดจั้ดเตรียมไว้ให้ดดยไม่มีค่าใชจ้่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น 
อาหารเมนูพิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดืมที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มียีห่้อ หากคณุสงสัยสามารถ

สอบถามได้จากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอยีดได้จาก Cruise Compass 

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือหรืออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รฐัฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าทัวรใ์ห้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเทีย่วโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยและความ
เหมาะสมของก าหนดการโดยรวม 

 การน าสิ่งของผิดกฏหมายตดิตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง ตลอดจนความประพฤติทีไ่มเ่หมาะสม 
หรือผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

************************************************************************************************************************************ 

 โปรดตรวจสอบหนังสอืเดินทางของทา่นวา่มอีายุการใช้งานอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนับจากวันทีเ่ดินทาง 

กรณอีายหุนังสอืเดินทางนอ้ยกวา่ 6 เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง 

 ควรรบีท าเลม่หนังสอืเดินทางใหม ่และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดนิทางมาให้กับทางบรษัิทฯอกีครัง้ 

หากมกีารผดิพลาดทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

***เมื่อท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าบรกิารทวัร์ หรอืช าระคา่บรกิารทัวร์เต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษัิทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ*** 
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191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทัวร์กับ  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

รำยกำรทัวร ์       วันเดนิทำง       
ชื่อผู้ติดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสำร            
              
               
จ ำนวนผู้เดินทำงทั้งหมด    คน  (ผู้ใหญ่   ท่ำน / เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ี ท่ำน) 
จ ำนวนห้องพกัที่ใช้ทั้งหมด   ห้อง (ห้องพกัคู ่  ห้องพักเด่ียว        ห้องพกั 3 เตียง  ) 

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจ้งควำมประสงค์อื่นตำมที่ท่ำนต้องกำร อำทิเช่น 
อำหำร                ไมท่ำนเนื้อววั                 ไมท่ำนเนื้อหม ู              ไมท่ำนสัตวป์ีก               ทำนมังสำวิรัต 
รำยระเอียดอืน่ๆ             
               
ยืนยันราคา  ผู้ใหญ่    เด็ก    ค่ำตั๋วเพิ่ม / ลด     

ข้ำพเจ้ำรับทรำบเงื่อนไขในรำยกำรทัวร์เรียบร้อยแล้ว   ลงชื่อ      ผู้จอง                                                                                                                      
(     ) 
    วันที ่      

    เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนที่ให้เกียรติใช้บริกำร
ของเรำ 


