ล่ องเรื อสําราญ Mariner of The Seas
สิงคโปร์ – มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

พิเศษ ซือ้ 1 ท่ าน
แถม 1 ท่ าน

พักผ่อนสุดหรู สนุกไปกับ Mariner of The Seas, ระวางเรื อ 138,000 ตัน จุผ้ โู ดยสาร 3,840 คน
เรื อสําราญที่เพรี ยบพร้ อมด้ วยสิง่ บันเทิง ห้ องอาหารหรู โรงภาพยนตร์ สระว่ายนํ ้า บาร์ ไนท์คลับ คาสิโน ร้ านค้ า
ปลอดภาษี ห้ องฟิ ตเนส ห้ องอินเตอร์ เน็ท , กิ จกรรมกลางแจ้งมากมาย อาทิ เช่น การปี นหน้าผาจํ าลอง พร้อม
สนุกสนานตืน่ เต้น เป็ นต้น
เทีย่ ว สิงคโปร์ และกัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซี ย
สบายใจกับการจัดเก็บกระเป๋ าเพียงครัง้ เดียว

วันแรกของการเดินทาง

สิงคโปร์ – ท่ าเรื อมารี น่าเบย์ ครู ซ เซ็นเตอร์

“Welcome to Singapore”
สิงคโปร์ เป็ นประเทศ ที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ าน
เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และเป็ นศูนย์กลางการ
คมนาคม สิงคโปร์ เต็มไปด้ วยอาคารระฟ้ามากมาย
ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว กับวีถีเดิมๆ ของคนที่นี่
โดยมี เมอร์ ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
หมายเหตุ การเดินทางจาก สนามบิน สู่ทา่ เรื อ หากเดินทางโดยแท็กซี่ใช้ เวลาประมาณ 30-45 นาที
ค่าใช้ จ่ายประมาณ SGD20-25 (ค่าใช้ จ่ายไม่รวมในรายการ)
ณ ท่าเรื อ มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ (Marina Bay Cruise Center, Singapore) ทุกท่าน
พร้ อมเพือ่ เช็คอินขึ ้นเรื อ
เอกสารที่ต้องใช้ ในการเช็คอินขึน้ เรือสําราญ
1. พาสปอร์ ตผู้เดินทางทีม่ ีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
2. Booklet & Set Sail หรื อ Travel Summary
3. ป้ายติดกระเป๋ า (Royal Caribbean Luggage Tag)
4. ใบ ต.ม.ขาเข้ า-ขาออกประเทศไทยและสิงคโปร์
** หมายเหตุ : ทางเรือจะเปิ ดให้ ทาํ การเช็คอิน ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย5 ชั่วโมง ก่ อนเรือออกจากท่ า**
ขอต้ อนรับทุกท่ านสู่ Mariner of The Seas

15.45

ขอเชิญท่านร่วมการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรื อ (Emergency Drill) โดย
พร้ อมเพรี ยงกัน เช็คเวลาทีแ่ น่นอนได้ ท่ี Cruise Compass อีกครัง้
17.00
เรื อออกจากท่ามุ่งหน้ าสูก่ วั ลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย
17.30 หรื อ 18.30 ตืน่ ตาตืน่ ใจกับขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ ตนู จาก DreamWorks ที่จะ

คํ่า

ออกมาอวด โฉมรอต้ อนรับทุกท่าน อย่างใกล้ ชิด บน Royal Promenade Deck 5 ที่จะทําให้ ทกุ ท่า
ประทับใจ
เชิญท่านรับประทานอาหาร คํา่ ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ (Deck 3, 4, 5) หรื อ จะรับประทานที่ ห้ อง
Windjammer Café แบบบุฟเฟ่ ต์ตามอัธยาศัย (Deck 9)
หมายเหตุ :
เวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซีย แบ่งเป็ น 2 รอบ (ท่านสามารถเลือกได้ เมื่อท่านจองห้ องพัก)
♠ รอบแรก First Seating เริ่ ม ตั ้งแต่เวลา 17.30 น.
♠ รอบสอง Second Seating เริ่ ม ตั ้งแต่เวลา 20.00 น.
เวลาอาหารเย็นแบบ My Time Dining เริ่ มตั ้งแต่ 17.30 น. – 21.00 น.
ทั ้งนี ้ให้ เช็คเวลาห้ องอาหารทีแ่ น่นอน จากข่าวสารบนเรื อ (Cruise Compass) อีกครัง้ หลังอาหาร เชิญ
ท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อสําหรับช่วงเย็น ท่านสามารถเลือกทําในสิง่ ที่ปรารถนา
พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ทค่ี ณ
ุ ถนัด อาทิเช่น ชมโชว์ที่พรั่งพร้ อมด้ วย
ระบบแสงสีเสียง, โรงภาพยนตร์ ม, เสีย่ งโชคกันที่ห้องคาสิโน, ห้ องฟั งเพลงและห้ องเลาจ์น, บาร์ เครื่ องดื่ม
หรื อ จะสนุกสนานกันกับพ้ องเพื่อนที่ดิสโก้ เธค

วันที่สองของการเดินทาง

08.00

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เรือเทียบท่ าตัง้ แต่ เวลา 08.00 – 17.00 น.
“Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia”
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ
เรื อเทียบท่าพอร์ ทคลัง (Port Klang) กัวลาลัมเปอร์ , ประเทศมาเลเซีย
ขอต้ อนรับสูท่ า่ เรื อ พอร์ ทคลัง ประตูสกู่ วั ลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ทผี สมผสาน
วัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ มและวิถีชีวิต แบบใหม่อย่างกลมกลืน
นครกัวลาลัมเปอร์ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
ของประเทศมาเลเซีย เป็ นเมืองทีก่ ําลังพัฒนาเป็ นเขต
อุตสาหกรรมและการค้ า ซึง่ เต็มไปด้ วย สถานที่ทอ่ งเที่ยว
สําคัญๆ ของกัวลาลัมเปอร์ อาทิ มัสยิดสีฟ้า (Blue Mosque) สถานีรถไฟ และจตุรัสเมอร์ เดก้ า

สัญลักษณ์หนึง่ ของกัวลาลัมเปอร์ และตึกแฝดปิ โตรนาส ตึกแฝดที่สงู ที่สดุ ในโลก เป็ นต้ น โดยตั ้งอยู่
ห่างจากท่าเรื อประมาณ นาที 90 อิสระพักผ่อน บนเรื อ หรือ ท่านสามารถเลือกซื ้อทัวร์ เทีย่ วบนฝั่ ง
(Shore excursion) จากบนเรื อได้ล่วงหน้า ซึ่ ง ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการ
Tour KC28 : A Day at Mid Valley Megamall
7H USD 35.75 /Adult
Tour KC42 : Batu Caves and City Experience with Lunch 71/2H USD 95.75 /Adult
Tour KC20 : Kuala Lumpur Light and Easy
7H USD 59.75 /Adult
Tour KC23 : Kuala Lumpur Shopping
7H USD 55.75 /Adult
เที่ยง
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อ หรื อ อิสระตามอัธยาศัย
*** หมายเหตุ : สําหรับท่ านที่ลงไปเที่ยวต้ องกลับขึน้ เรือก่ อนเวลาเรือออกอย่ างน้ อย 1 ชั่วโมง***
17.00
เรื อออกจากท่า มุ่งหน้ าสูป่ ระเทศสิงคโปร์
คํ่า
เชิญท่านรับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ (Deck 3, 4, 5) หรื อ จะรับประทานที่ห้อง
Windjammer Café แบบบุฟเฟ่ ต์ตามอัธยาศัย (Deck 9)
หลังอาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนกับกิจกรรมหลากหลายบนเรื อสําหรับช่วงเย็น ท่านสามารถเลือกทํา
ในสิง่ ทีป่ รารถนา พบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ทค่ี ณ
ุ ถนัด อาทิเช่น ชมโชว์ที่
พรั่งพร้ อมด้ วยระบบแสงสีเสียง โรงภาพยนตร์ 3 มิติ หรื อ จอภาพยนตร์ กลางแจ้ ง เสีย่ งโชคกันที่ห้อง
คาสิโน ห้ องฟั งเพลงและห้ องเลาจ์น บาร์ เครื่ องดื่ม หรื อ จะสนุกสนานกันกับพ้ องเพื่อนที่ดิสโก้ เธค

วันที่สามของการเดินทาง
ล่ องทะเล
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ
เต็มอิ่มกับความบันเทิง ความสนุกสนาน ความตืน่ เต้ น ตืน่ ตาตืน่ ใจ กับกิจกรรมมากมาย ทั ้งในร่มและ
กลางแจ้ ง ที่เตรี ยมไว้ เพื่อท่าน อาทิ เช่น การปี นหน้ าผาจําลอง สนามกอล์ฟ มินิกอล์ฟ 9 หลุม บาร์
เครื่ องดื่ม บาร์ ไอศครี ม ห้ องฟั งเพลง ห้ องเลาจน์ บาร์ กริ ล แฮมเบอร์ เกอร์ ฮอทด็อก พิซซ่า ห้ องโชว์ ที่พรั่ง
พร้ อมไปด้ วยแสง สี เสียง , โรงภาพยนตร์ ,ทีวีจอยักษ์ ริมสระว่ายนํ ้า ห้ องคาสิโน ห้ องเกมส์ ,, ห้ องสมุด
สระว่ายนํ ้าห้ องออกกําลัง ,เซาว์นา่ ,สระนํ ้าวน ,กาย สนามพัตกอล์ฟ ,สนามเทนนิส , ร้ านค้ าปลอดภาษี ,
ห้ องแสดงภาพเขียนศิลปะ , ร้ านขายของที่ระลึก รับประทานอาหาร มื ้อพิเศษ ที่ห้องอา หารพิเศษ (มี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม) ได้ ท่ ี
•
•
•
•
•

คํ่า

Giovanni’s Table- Italian Trattoria
Chops Grille
Jade Sushi & Asian-fusion cuisine
Johnny Rockets®
Latté-tudes/Ben and Jerry’s® Ice Cream

เชิญท่านรับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารหลักบนเรื อ (Deck 3, 4, 5)
คํา่ คืนนี ้ขอเชิญท่านร่วมเลี ้ยงฉลอง Farewell ปาร์ ตี ้ - Formal Night ที่ห้อง Savoy Theatre
(กรุณาแต่งกายด้ วยชุดอาหารคํ่าแบบทางการ)
** คืนนี ้ขอให้ ทา่ นเก็บกระเป๋ าใบใหญ่และสัมภาระต่างๆให้ เรี ยบร้ อย โดยทางเรื อจะ เตรี ยมป้ายติดกระเป๋ า (Luggage
Tag) ไว้ ให้ ทา่ นในห้ อง ผูกแท็กให้ เรี ยบร้ อยและนําไปวางไว้ หน้ าห้ องก่อนเวลา 22.00 น. แนะนําให้ ทา่ นจัดของใช้ ท่ี
เหลืออยูน่ ําใส่กระเป๋ า ใบเล็กเพื่อถือลงจากเรื อในวันรุ่งขึ ้น**
หมายเหตุ เวลาทีแ่ น่นอนให้ เช็คกับ Cruise compass อีกครัง้

วันที่ส่ ีของการเดินทาง

08.00

ท่ าเรื อมาริ น่า เบย์ -

สิงคโปร์

เรือเทียบท่ าเวลา 08.00 น.
“Welcome to Singapore”
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อง อาหารหลัก บนเรื อ หรื อ จะรับประทานที่ห้อง Windjammer Café แบบ
บุฟเฟ่ ต์ตามอัธยาศัย (Deck 9) หลังรับประทานอาหาร เตรี ยมจัดเก็บกระเป๋ าสัมภาระให้ เรี ยบร้ อย และ
รอเจ้ าหน้ าที่ประกาศเรี ยกลงเรื อ
เรื อเทียบท่าที่มาริ นา่ เบย์ ครูซเซ็นเตอร์

X X X X X X หมายเหตุ รถรับ-ส่ ง ระหว่ างท่ าเรือ- สนามบิน ไม่ รวมอยู่ในรายการ X X X X X X

อัตราค่ าบริการ

- ห้ องพักแบบมีระเบียง

(Balcony Cabin) ท่านละ 29,900.- บาท

ค่ าบริการรวม

ห้ องพักบนเรื อ 4 คืน (พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้ อง)
ภาษีทา่ เรื อ
ค่าทิปบนเรื อ

ค่ าบริการไม่ รวม





ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์ เน็ต, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
ทัวร์ บนฝั่ งที่เรื อจอดเทียบท่า
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงือนไขการชําระเงิน (เมือ่ ทําการจอง)
เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ บริ ษัทฯ ใคร่ขอเรี ยกเก็บยอดทั ้งหมดทันทีที่จอง

เงือนไขการยกเลิก (หลังจากทําการสํ ารองห้ องพัก)
เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกห้ องพักบนเรื อ และสายการบินในทุกกรณี

วิธกี ารชําระเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลียบคลองสอง ซาฟารีเวิรด์))
่ื บัญช ี บริษัท อพอลโล่ โอเวอร์ซส
ี ์ ทัวร์ จํากัด
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 276-220589-1
U

ิ รไทย สาขาฟอร์จูนทาวน์
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 629-2-22974-5
U

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทร์
ื่ บัญช ี นาย วีรยุทธ ชาวหนองแขม
ชอ
สะสมทรัพ ย์ เลขที่ 036-0-07638-6
U

โอนผ่านบัญชธี นาคารดังนี้
(*กรุณาแฟกซ ์ ใบนํ าฝาก มาที่ เบอร์แฟกซ ์ 02-108-8852 / ทางอีเมล์มาที่ apollotour01@gmail.com
ื่ ผู ้สง่ และผู ้รับ)
หรือ ทางไลน์ @apollotour ระบุชอ

