ออกเดินทาง 31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2565
เรื อสําราญ SPECTRUM OF THE SEAS เรื อสําราญในตระกูล Quantum Ultra class ของบริ ษทั รอยัล คาริ เบียน (Royal
Caribbean ระวางเรื อขนาด: 169,379 ตัน ทั้งหมด 16 ชั้น จุผโู ้ ดยสาร 4,500 คน(รวมลูกเรื อ) ลงนํ้าครั้งแรก 25 กุมภาพันธ์
2019 เป็ นเรื อสําราญสุ ดไฮเทคใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่สุดในตระกูลเรื อของ “รอยัล แคริ บเบียน” และที่สาํ คัญที่สุดคือ
เหมาะสมกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวมากที่สุด เนื่องจากบนเรื อสําราญลํานี้ มีกิจกรรมที่เหมาะกับทุกวัยตั้งแต่
เด็กเล็กไปถึงวัยรุ่ น, ผูใ้ หญ่และผูส้ ู งวัย

วันจันทร์ ที่ 31 ต.ค.65(1) กรุ งเทพฯ – สิ งคโปร์ – ลงเรือ Spectrum of the Seas – ปี นัง(มาเลเซีย)
05.30
08.00
11.20
13.00

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาท์ เตอร์
D สายการบินไทย แอร์ เวย์ ส โดยมีเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท คอยอานวยความสะดวกทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินซางฮิ ประเทศสิ งคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403
เดินทางถึงประเทศสิ งคโปร์ / นาท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและตรวจเช็ ครับ
สั มภาระ จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ
นาท่ านเช็ ค-อิน และผ่ านขั้นตานการตรวจเอกสารลงเรือ หัวหน้ าทัวร์ คอย
ดูแลและจัดการเรื่องอกสารจากนั้นนาท่ านลงเรือสาราญ SPECTRUM

14.00
15.30

ค่า

OF THE SEAS เรือสาราญสุ ดหรู และไฮเทคในเครื อ ROYAL CARRIBEAN บริษัทเรื อสาราญทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ด
และดีทสี่ ุ ดของโลก
จากนั้นอิสระให้ ทกุ ท่ านเข้ าห้ องพักเพือ่ ทาความคุ้นเคยกับการท่ องเที่ยวในเรือสาราญ
นาท่ านใช้ บริการห้ องบุฟเฟต์ ในเรือ(อาหารกลางวัน) ห้ อง Windjammer ชั้ น 14 ด้ านหัวเรือ
นาท่ านเดินชมส่ วนต่ างๆของเรือสาราญ โดยหัวหน้ าทัวร์ โดยเริ่มจากชั้ น 14 ของเรือสาราญ
https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/spectrum-of-the-seas/deck-plans/2117/16
https://youtu.be/hnIEojY601s
ชั้ น 15 จะมี ส่ วนกิจกรรมทีส่ าคัญ
1. Flowrider (กระดานโต้ คลืน
่ สุ ดมันส์ )
2. Running Track
3. North Star https://youtu.be/znpq0wqZvGY กระเช้ าแก้ วสุ ดทันสมัยทีจ่ ะนาท่ านขึน
้ ชมวิวทีส่ วยงาม
4. Ripcord by Ifly https://youtu.be/cyvR-4arvwo
5. กิจกรรมปี นหน้ าผา
6. Seaplex (ห้ องเล่ นเกมส์ ) ตู้เกมส์ , สนามบาสเกตบอล, โต๊ ะปิ งปอง, รถบั๊ม, ยิงธนู
7. Sky Pad
ชั้ น 14 จะมี ส่ วนกิจกรรมทีส่ าคัญ
1. สระว่ ายนา้ ในร่ มและกลางแจ้ ง(มีจอภาพยนต์ ยกั ษ์ ให้ ชมเวลาเลนนา้ ด้ วย)
2. สวนนา้ สาหรับเด็ก
3. ห้ องอาหาร Windjammer
4. ร้ าน All day Pizza
ชั้ น 13 จะมี ส่ วนกิจกรรมทีส่ าคัญ
1. Fitness Center (ห้ องออกกาลังกาย)
2. Massage(นวดตัว)
3. Beauty Salon(ร้ านเสริมความงาม)
ชั้ น 5 จะมี ส่ วนกิจกรรมทีส่ าคัญ
1. ห้ องอาหารพิเศษ(มีค่าใช้ จ่าย)
2. Robot Bar สั่ งเครื่องดื่มด้ วย Ipad และหุ่นยนต์ จะผสมเครื่ องดื่มให้
3. Royal Theater
ชั้ น 4 จะมี ส่ วนกิจกรรมทีส่ าคัญ
1. ห้ องอาหารพิเศษ(มีค่าใช้ จ่าย)
2. Casino(คาสิ โน)
3. ร้ านค้ าราคาพิเศษ(ปลอดภาษี)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในเรือสาราญ // หลังอาหารอิสระให้ ท่านพักผ่ อนตามอัธยาศัยหรือ
สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ที่พกั : เรือสาราญ SPECTRUM OF THE SEAS

วันอังคารที่ 1 พ.ย.65(2) ปี นัง(มาเลเซีย) – ชมเมือง – ล่ องเรือ Spectrum of the Seas
เช้า
เที่ยง
14.30

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่าเทียบเรื อเมืองปี นัง ประเทศมาเลเซี ย อิสระทุกท่านเที่ยวชมเมืองปี นัง ท่านสามารถซื้ อตัว๋
รถรางขึ้นเที่ยวชมปี นังฮิลล์ (Penang Hill) (12 RM) เป็ นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์ จ
ทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย
จุดน่าสนใจในเมืองจอร์ จ ทาว์น
1. วัดเค็ก ลก ซี (Kek Lok Si Temple) หรื อ
เจดียห์ มื่นพระ รู ้จกั กันในอีกชื่อหนี่งคือ
Temple of Supreme Bliss เป็ นวัดพุทธที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และ
เป็ นหนึ่งในวัดดังของปี นัง มีสิ่งที่น่าสนใจ
เช่น หอสวดมนต์ เจดีย ์ หอระฆัง สิ่ งที่โดด
เด่นที่สุด เจดียส์ มเด็จพระรามหก (เจดีย ์
พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) เป็ น
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคีระหว่างนิกายมหายานและหิ นยาน ลักษณะของเจดียเ์ กิดจากการผสมผสาน
ฐานเจดียแ์ บบจีน ตัวเจดียต์ ามแบบไทย และยอดเจดียแ์ บบพม่าเข้าด้วยกัน (ท่านใดต้องการขึ้นกระเช้าเพื่อ
สักการะเจ้าแม่กวนอิม สามารถซื้ อตัว๋ ได้ท่านละ 6-16 RM)
2. ช้อปปิ้ ง Queensbay Mall ห้างสรรพสิ นค้า
ที่ใหญ่ที่สุดในปี นัง และมีร้านค้ากว่า 400
ร้านกระจายออกไปทัว่ สิ นค้าแบรนด์เนม
และเป็ นที่นิยม
3. เดินชมเมืองจอร์ จทาวน์ ผ่านชมป้ อมปื น
คอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรี ย
อนุสาวรี ยส์ งครามโลกครั้งที่ 1 City Hall,
Town Hall ซึ่ งได้รับรางวัลมรดกโลกจาก
องค์กร UNESCO ชมศิลปะกําแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์ จทาวน์ “สตรี ท อาร์ ต” ที่เล่าเรื่ องย่านเมืองเก่าได้
อย่างมีชีวติ ชีวาและลงตัว

สิ่ งทีไ่ ม่ ควรพลาด

คํ่า

Street Food ที่นี่เต็มไปด้วยอาหารที่มีความหลากหลาย Gurney Drive เป็ นทางเดินเล่นริ มทะเลที่เป็ นที่นิยม
ภายในปี นัง ลิ้มลองอาหาร STREET FOOD อันเลื่องชื่อของเมืองปี นัง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อ
สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ที่พกั : เรือสาราญ SPECTRUM OF THE SEAS
วันพุธที่ 2 พ.ย.65(3)
ปี นัง(มาเลเซีย) – ล่ องเรือ Spectrum of the Seas – สิ งค์ โปร์
เช้า
11.59
เที่ยง
คํ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิ งค์โปร์ โดย เรื อสําราญ SPECTRUM OF THE
SEAS
รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสําราญ
เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรื ออย่างจุใจ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ // หลังอาหารอิสระ
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรื อ

ที่พกั : เรือสาราญ SPECTRUM OF THE SEAS
วันพฤหัสฯที่ 3 พ.ย.65(4) เรือ Spectrum of the Seas – สิ งค์ โปร์ – ชมเมือง – กรุ งเทพฯ
07.00
เช้า

เรื อสําราญเข้าเทียบฝั่งท่าเรื อประเทศสิ งค์โปร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
จากนั้นนําท่านเดินทางท่องเที่ยวชมเมืองสิ งคโปร์ นาํ ท่านนมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิม มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพร
สิ่ งใดจะสมปรารถนาสร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 กระทัง่ เกิดสงครามโลกครั้งนั้น บริ เวณแห่งนี้ถูก
ระเบิดโจมตีพงั พินาศไปตามๆ กัน แต่
เป็ นเรื่ องปาฏิหาริ ยอ์ ย่างยิง่ ที่สถานที่
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมนี้ กลับ
ไม่ได้รับความเสี ยหายใดๆ จากระเบิด
ครั้งนั้นเลย ทําให้หลายคนมองว่าเป็ น
เรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ หรื อ ปาฏิหาริ ย ์
ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีต
เป็ นที่ต้ งั ของรัฐสภาของสิ งคโปร์
ปั จจุบนั เป็ นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี
เริ่ มจากนําท่านชมพร้อมถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโตครึ่ ง
ปลานี้หน
ั หน้าออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศั นียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสพลานาด” โดด
เด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรี ยน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารข้ าวมันไก่ รสเลิศต้ นตารับ
นําท่านแวะชม นํ้าพุแห่ งความมัง่ คัง่ Fountain of wealth แห่งเมืองสิ งคโปร์ ต้ งั อยูท่ ่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิ ต้ ี
ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลว่าความสําเร็ จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุ รกิจชาวฮ่องกง ซึ่ ง
นับเป็ นโครงการพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิ งคโปร์ เชื่ อว่าถ้าได้เดินรอบลานนํ้าพุ และได้สัมผัส
นํ้าจะพบโชคดีและ รํ่ารวยตลอดปี รถโค้ชนําท่านช้อปปิ้ งย่านถนนออร์ ชาร์ ด สิ นค้าแบรนด์เนม รุ่ นใหม่ล่าสุ ด
จะถูกนํามาวางขายตามห้างสรรพสิ นค้า ที่ต้ งั อยูบ่ นถนนสายนี้เป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิ งคโปร์ มีท่าเรื อและเรื อ
สิ นค้าทุกลําจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรื อของสิ งคโปร์ น้ ี เสมอ ถนนออร์ ชาร์ ดจัดได้วา่ เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งระดับโลก
เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่ รี ยงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซาง
ฮิ (Changi International Airport)
18.35
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ, กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG…
20.00
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความสุ ข
*******************************************
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่ าช้ าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยบริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ น
ู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ ห้ องพักในเรือแบบ INSIDE
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (Sofa bed)

พักเดี่ยว

31 ต.ค. – 03 พ.ย.65
29,900
29,900
25,900
***ห้ องพักแบบมีระเบียง(Balcony) เพิม่ ท่ านล่ ะ 11,000.- บาท***
ราคาพิเศษ 29,900 .- จากราคาเต็ม 32,900.- เมือ่ จองและชาระมัดจาภายใน 31 ธันวาคม 2564

13,000

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักห้องละ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-สิ งคโปร์ -กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
ค่าที่พกั ในเรื อสําราญตามระบุในรายการทัวร์ (ห้อง Inside)
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
6. ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นตลอดเส้นทาง

7. รวมค่า ภาษีท่าเรื อ(Port Charge)
8. ภาษีท่าเรื อ
9. ค่าธรรมเนียมท่าเรื อ
10. ค่าทิปพนักงานบนเรื อ
11. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน (400 บาท)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสารองทีน
่ ั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 15,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 25 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย
15 ท่าน และหรื อ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋
เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ

เงือ่ นไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับบริ ษทั เรื อสําราญและสายการบิ น หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

