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ล่องเรือส ำรำญ Spectrum of the Seas 4 วัน 3 คืน 
                           โดยสำยกำรบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์  (SQ)  

รอบปฐมฤกษ์ เส้นทำง สิงคโปร์ - กัวลำลัมเปอร์ (มำเลเซีย) - สิงคโปร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำงวันที่ 18-21 พ.ค. 62       รำคำเริ่มต้นที่ 30,900 บำท (พักห้องไม่มีหน้ำต่ำง) 

 
 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินชำงงี - ท่ำเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS - 
เช็คอินเข้ำขึ้นเรือส ำรำญ Spectrum of the SEAs ในเครือ Royal Caribbean - อิสระพักผ่อนบนเรือ// 

วันที่2 
10.00 AM เรือเทียบท่ำพอร์กลัง (มำเลเซีย) - Merdeka Square - Chocolate showroom - ถ่ำยรูปตึกแฝด  
Twin Tower - กลับข้ึนเรือ อิสระพักผ่อน - 19.00 PM เรือส ำรำญออกจำกท่ำ// 

วันที่3 
ล่องน่ำนน้ ำสำกล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อำทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, 
ฟิตเนต, ปีนหน้ำผำจ ำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปำ, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ// 

วันที่4 
08.00 AM เรือเทียบท่ำ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS - อ ำลำเรือส ำรำญ - ช้อปปิ้งถนนออร์
ชำร์ด - สนำมบินชำงงี - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันเสำร์ ที่ 18 พฤษภำคม 2562 สิงคโปร์  - Spectrum of the Seas 
09.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Row K ประตทูางเข้าหมายเลข 5  
  เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และ เช็คอินให้ท่าน 
12.15 น. เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเท่ียวบิน SQ975 พร้อมบริการอาหารและแครื่องดื่มบนเคร่ือง 
15.40 น.   เดินทางถึง สนามบิน ชางงี ประเทศสิงคโปร์  หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ  

น าท่านสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS) 

                   
 

ค่ ำ บริการอาหารค่ าท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Carte ท่ีห้องอาหาร ชั้น 3และ4 ท่านจะได้รับ
หมายเลขโต๊ะอาหารก่อนลงเรือ หรือ เลือกรับประทานอาหารท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ 
ท่ีชั้น14 และ อาหารว่าง ท่ี Café Promenade ชั้น 4  ได้ตลอดท้ังวัน   

20.00 น.  เรือ Spectrum of the Seas จะออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS) , 
ผู้โดยสำรควรถึงท่ำเรือเพ่ือท ำกำรเช็คอิน อย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก  เมื่อท่าน ได้ผ่าน
ขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว 

** เตรียมตัว เข้ำร่วมฟังกำรสำธิตระบบควำมปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตำมโซนที่ระบุ
ไว้ในบัตร Sea Pass กรุณำเช็คเวลำที่แน่นอนจำก ประกำศบนเรืออีกคร้ัง **เมื่อเรือได้ออกจาก
ท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนท่ีห้องพักของท่าน หรือส ารวจรอบๆ เรือ หรือ สามารถรับชมการ
แสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง The Royal Theater ชั้น 4  และ 5  
ปิดท้ายค่ าคืนแรกนี้ด้วยแสงสีและดนตรีตามไนต์คลบัและบนดาดฟ้าเรือ  

          หมำยเหตุ ** โปรแกรมต่ำงๆอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถด ูโปรแกรมแต่ละวันจำกทำงเรือ  
จำก นิตยสำร Cruise Compass 
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วันอำทิตย์ ที่ 19 พฤษภำคม 2562 กัวลำลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มำเลเซีย) 
เช้ำ             บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14  หรือคุณ

เลือกทานแบบ A La Carte ท่ีห้อง Main Dining  ชั้น 3และ4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียด
เวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass 

10.00 น เรือจอดเทียบท่าท่ี พอร์ตคลัง กัวลำ ลัมเปอร์ , ประเทศมำเลเซีย    
         น ำทุกท่ำน ข้ึนฝั่ง พอร์ตคลัง, กัวลำลัมเปอร์  น าท่านสู่ Merdeka Square  จัตุรัสแห่งนี้ เป็นท่ีตั้ง

ของเสาธงท่ีสูงท่ีสุด ในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจ าชาติมาเลเซีย ท่ีได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลา
เท่ียง คืนของวันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ  
หลังจากนั้นน าท่านสู่ Chocolate showroom                                 

       
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
                   หลังจากนั้น น าท่านสู่ Twin Tower ถ่ายรูปคู่กับตึกแฝด และ อิสระช้อปป้ิง 

 
     

เย็น  ได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับท่ีท่าเรือ พอร์ตคลัง   
รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dining ชั้น 3 และ 4 แบบ A La Carte  นอกจากนี้อาหารค่ ายัง
มีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติท่ีห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึงโดยประมาณ 5 
ทุ่ม และยังมีอาหารว่างบริการท่ีห้อง Café Promenade  ท่ีชั้น 4 ตลอดท้ังคืน เชิญชมการแสดง
ระดับโลกในห้อง The Royal Theater และ Two 70 ความสนุกของค่ าคืนนี้พึ่งเริ่มต้น  เชิญท่าน
ท่องราตรีบนเรือ ส าราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบท่ีคุณชอบ มันส์กับดนตรี
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ในค่ าคืนนี้ แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้เรามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน 
19.00 น        เรือออกจากท่าเรือ กัวลำลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) ประเทศมำเลเซีย 

  
 

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภำคม 2562 ล่องน่ำนน้ ำสำกล              
เช้า               บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ท่ีห้อง Windjammer Café บนเรือ ท่ีชั้น 14  หรือคุณ

จะเลือกทานแบบ A La Cart ท่ีห้องอาหาร Main Dining ชั้น 3และ4 ท่านสามารถพักผ่อนตาม
อัธยาศัย หรือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือท่ีหลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจ าลอง RIPCORD BY 
IFLY และ Flow Rider  

กลำงวัน        บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ท่ีห้องอาหาร Windjammer Cafe ท่ีชั้น 14 หรืเลือก
ทานท่ี Main Dining ในแบบ A La Cate ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็นท่ีห้อง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจากนี้อาหารค่ ายังมีบริการใน
แบบบุฟเฟต์นานาชาติท่ีห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มโดยประมาณและยังมี
อาหารว่างบริการที่ห้อง Café Promenade ท่ีชั้น 4 ตลอดท้ังคืน เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง 
The Royal Theater ความสนุกของค่ าคืนนี้แค่เร่ิมต้น  เชิญท่านท่องราตรีบนเรือส าราญหรู จิบ
เครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบท่ีคุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ าคืนนี้ แบบไม่มีลิมิต 
นอกจากนี้เรามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน  

หมำยเหตุ      กรุณำ ตรวจว่ำ ท่ำนต้องไปรับหนังสือเดินทำง (passport) ของท่ำนคืน ในเวลำและสถำนที่
ไหนบนเรือคืนนี้ท่ำนจะได้รับ แท็กกระเป๋ำตำมสีต่ำงๆ จำกทำงเจ้ำหน้ำที่เรือ กรุณำวำงกระเป๋ำ
ของท่ำนไว้ที่หน้ำห้องพัก ก่อนเวลำเที่ยงคืน ท่ำนควรเตรียมกระเป๋ำใบเล็กไว้ใส่สัมภำระ ก่อนที่
จะออกจำกเรือในเช้ำวันถัดไป    

วันอังคำร ที่ 21 พฤษภำคม 2562     สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
เช้ำ  บริการอาหารเช้าท่ี ห้อง Windjammer Café ชั้น 14 หรือ Café Promenade ท่ีชั้น 4 
08.00 น.       เรือส าราญ Spectrum of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore

โดยสวัสดิภาพ เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือแจ้ง และตามหมายเลข
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บนแท็กสีกระเป๋าของท่าน  ส ำคัญมำกตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ  
กลำงวัน หลังจากนั้น น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ ถนนออร์ชำร์ด (Orchard Road)

อิสระอำหำรกลำงวัน  ได้เวลาอันสมควร น าทุกท่านสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 
18.35 น ออกเดินทางด้วยเท่ียวบิน SQ978   สู่สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 
20.00 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สวัสดิภาพ 
 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ

ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง

ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับขึ้นของค่ำเงินบำท,  

กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

                       
                      INTERIOR ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง 166 sq. ft.                 Ocean View Balcony ห้องพักมีระเบียง 198 sq. ft. + 55 sq. ft. 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ตั๋วเรือ Spectrum of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือส าราญฯ ในแบบที่คุณเลือก  พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง เท่านั้น 

เดินทำง วันที่ 18-21 พ.ค. 62 พักห้องคู่ (คนที่1, 2) ช ำระต่อท่ำน  พักเดี่ยว 

Inside ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง ท่ำนละ 30,900 บำท ช ำระเพิ่ม 24,900 บำท 

Ocean View Balcony ห้องพักมีระเบียง ท่ำนละ 37,900 บำท ช ำระเพิ่ม 31,900 บำท 
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2. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด 
3. อาหารและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ 
4. ภาษีท่าเรือ 
5. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
6. ค่าทิปไกด์ 
7. ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ และ สิงคโปร์ตามท่ีระบุ  
9. ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ่ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1.ค่าท าหนังสือเดินทาง 
2.ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี) 
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหารและเครื่องดืมท่ีมี ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ฯลฯ 
4.ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
5.ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 
6.ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain  
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 70 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 80 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 ผู้เดินทางจะได้รับเอกสารยืนยันการจอง และรายละเอียดการจอง 

 ท่านจะได้รับตั๋วเรือ โดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง 
- ยกเลิกหลงักำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
เงื่อนไขกำรจอง 
1. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
2. ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 
3. น้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากน้ าหนักสัมภาระของ

ท่านเกินตามทีส่ายการบินก าหนด ท่านต้องช าระค่าส่วนเกินเอง 
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4. อาหารและเครื่องดื่มท่ีให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น อาหาร
เมนูพิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัยสามารถสอบถามได้จา
กบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

5. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเรือให้ได้ 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพ่ือความ

ปลอดภัยและความเหมาะสมของก าหนดการโดยรวม 
7. การน าสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือ

ผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
8. สายการบินอาจเปลี่ยนเครื่อง (aircraft)  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี 
หมำยเหตุ  
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการ หลบหนีเข้าเมือง 
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