
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24166  ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ออกเดนิทาง 31 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2565 
SPECTRUM OF THE SEAS 

เรือส าราญ SPECTRUM OF THE SEAS เรือส าราญในตระกูล Quantum Ultra class ของบริษัท รอยัล คาริเบยีน 
(Royal Caribbean ระวางเรือขนาด: 169,379 ตัน ทั้งหมด 16 ชั้น จุผู้โดยสาร 4,500 คน(รวมลูกเรือ( ลงน้ าครั้งแรก 25 
กุมภาพันธ์ 2019 เปน็เรือส าราญสุดไฮเทคใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในตระกูลเรือของ “รอยัล แคริบเบียน” และที่ส าคัญ
ที่สุดคือเหมาะสมกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวมากที่สุด เนื่องจากบนเรือส าราญล านี้มีกิจกรรมที่เหมาะกับทุก
วัยตั้งแต่เด็กเล็กไปถึงวัยรุ่น, ผู้ใหญ่และผู้สูงวัย 
 
 
 

 



 
วันจนัทรท์ี ่31 ต.ค.65(1( กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์– ลงเรอื Spectrum of the Seas – ปนีงั(มาเลเซีย( 
05.30 สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคาท์

เตอร ์D สายการบนิไทย แอรเ์วยส์ โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษิทั คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่น  
08.00 ออกเดนิทางสูส่นามบนิซางฮ ิประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG403 
11.20 เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์/ น าทา่นผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจเช็ครบั

สมัภาระ จากนัน้น าทา่นออกเดินทางสูท่า่เรอื  
13.00 น าทา่นเช็ค-อนิ และผา่นขัน้ตานการตรวจเอกสารลงเรอื หวัหนา้ทัวร์คอย

ดแูลและจดัการเรือ่งอกสารจากนัน้น าทา่นลงเรอืส าราญ SPECTRUM 
OF THE SEAS เรอืส าราญสดุหรแูละไฮเทคในเครอื ROYAL 
CARRIBEAN บรษิทัเรอืส าราญทีใ่หญท่ีส่ดุและดทีีส่ดุของโลก  

 จากนัน้อสิระใหท้กุทา่นเขา้หอ้งพกัเพือ่ท าความคุน้เคยกับการทอ่งเทีย่วในเรอืส าราญ   
14.00 น าทา่นใชบ้รกิารหอ้งบฟุเฟต์ในเรอื(อาหารกลางวนั( หอ้ง Windjammer ชัน้ 14 ดา้นหวัเรอื    
15.30 น าทา่นเดนิชมส่วนตา่งๆของเรอืส าราญ โดยหวัหนา้ทัวร ์โดยเริม่จากชัน้ 14 ของเรอืส าราญ 
 https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/spectrum-of-the-seas/deck-plans/2117/16 

https://youtu.be/hnIEojY601s 
 ชัน้ 15 จะม ีสว่นกจิกรรมทีส่ าคญั 

1. Flowrider (กระดานโต้คลืน่สดุมนัส(์ 
2. Running Track 
3. North Star https://youtu.be/znpq0wqZvGY กระเชา้แก้วสดุทนัสมยัทีจ่ะน าทา่นขึน้ชมววิทีส่วยงาม 
4. Ripcord by Ifly https://youtu.be/cyvR-4arvwo 
5. กจิกรรมปนีหนา้ผา 
6. Seaplex (หอ้งเลน่เกมส(์ ตูเ้กมส,์ สนามบาสเกตบอล, โตะ๊ปิงปอง, รถบัม๊, ยงิธน ู
7. Sky Pad 
ชัน้ 14 จะม ีสว่นกจิกรรมทีส่ าคญั 
1. สระวา่ยน้ าในรม่และกลางแจง้(มจีอภาพยนต์ยกัษ์ใหช้มเวลาเลนน้ าด้วย) 
2. สวนน้ าส าหรบัเดก็ 
3. หอ้งอาหาร Windjammer 
4. รา้น All day Pizza  
ชัน้ 13 จะม ีสว่นกจิกรรมทีส่ าคญั 
1. Fitness Center (หอ้งออกก าลงักาย( 
2. Massage(นวดตัว( 
3. Beauty Salon(รา้นเสรมิความงาม( 
ชัน้ 5 จะม ีสว่นกิจกรรมทีส่ าคัญ 
1. หอ้งอาหารพเิศษ(มีคา่ใชจ้า่ย( 
2. Robot Bar สัง่เครือ่งดืม่ด้วย Ipad และหุน่ยนตจ์ะผสมเครือ่งดื่มให ้
3. Royal Theater   
ชัน้ 4 จะม ีสว่นกิจกรรมทีส่ าคัญ 
1. หอ้งอาหารพเิศษ(มีคา่ใชจ้า่ย( 

https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/spectrum-of-the-seas/deck-plans/2117/16
https://youtu.be/hnIEojY601s
https://youtu.be/znpq0wqZvGY
https://youtu.be/cyvR-4arvwo


2. Casino(คาสิโน( 
3. รา้นคา้ราคาพเิศษ(ปลอดภาษี( 

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ // หลงัอาหารอสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอื
สนกุสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

ทีพ่กั: เรอืส าราญ SPECTRUM OF THE SEAS 
 
    
 
 
 
 
วันองัคารที ่1 พ.ย.65(2( ปนีัง(มาเลเซยี( – ชมเมอืง – ลอ่งเรอื Spectrum of the Seas 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือส าราญ 
14.30 เรือจอดเทียบทา่ที่ ท่าเทียบเรือเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย อิสระทุกท่านเที่ยวชมเมืองปีนัง ท่านสามารถซื้อตั๋ว

รถรางขึ้นเที่ยวชมปีนังฮิลล์ (Penang Hill) (12 RM( เป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์จ
ทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย  
จุดน่าสนใจในเมืองจอร์จ ทาว์น  
1. วัดเค็ก ลก ซี(Kek Lok Si Temple) หรือ
เจดีย์หมื่นพระ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ 
Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุทธที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น
หนึ่งในวัดดังของปีนัง มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอ
สวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง สิ่งที่โดดเด่นที่สุด 
เจดีย์สมเด็จพระรามหก (เจดีย์พระพุทธเจ้า 
10,000 พระองค์( เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ความสามัคคีระหว่างนิกายมหายานและ
หินยาน ลักษณะของเจดีย์เกิดจากการผสมผสานฐานเจดีย์แบบจีน ตัวเจดีย์ตามแบบไทย และยอดเจดีย์แบบ
พม่าเข้าด้วยกัน (ท่านใดต้องการขึ้นกระเช้าเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม สามารถซื้อตั๋วได้ท่านละ 6-16 RM) 
2. ช้อปปิ้ง Queensbay Mall 
ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง และมี
ร้านค้ากว่า 400 ร้านกระจายออกไปทั่ว 
สินค้าแบรนด์เนม และเป็นที่นิยม 
3. เดินชมเมืองจอร์จทาวน์ ผ่านชมป้อมปืน
คอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย 
อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, 
Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจาก
องค์กร UNESCO ชมศิลปะก าแพงที่ไม่
เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว 



สิ่งที่ไม่ควรพลาด 
Street Food ที่นี่เต็มไปด้วยอาหารที่มีความหลากหลาย Gurney Drive เป็นทางเดินเล่นริมทะเลที่เป็นที่นิยม
ภายในปีนัง ลิ้มลองอาหาร STREET FOOD อันเลื่องชื่อของเมืองปีนัง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผอ่นตามอัธยาศัยหรือ
สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรอื 

ทีพ่กั: เรอืส าราญ SPECTRUM OF THE SEAS    
วันพธุที ่2 พ.ย.65(3( ปนีัง(มาเลเซยี( – ลอ่งเรอื Spectrum of the Seas – สงิคโ์ปร ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย 
11.59 ออกเดินทางสู่ประเทศสิงค์โปร์โดย เรือส าราญ SPECTRUM OF THE 

SEAS 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือส าราญ 
 เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรืออย่างจใุจ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ // หลังอาหารอิสระ

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 
ทีพ่กั: เรอืส าราญ SPECTRUM OF THE SEAS    
 
 
วันพฤหสัฯที ่3 พ.ย.65(4( เรอื Spectrum of the Seas – สงิคโ์ปร ์– ชมเมอืง – กรงุเทพฯ 
07.00 เรอืส าราญเข้าเทียบฝั่งท่าเรือประเทศสิงค์โปร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางท่องเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์น าท่านนมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิม มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่ง

ใดจะสมปรารถนาสร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 กระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งนั้น บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิด
โจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่เป็น
เรื่องปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมนี้ กลับไม่ได้
รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้ง
นั้นเลย ท าให้หลายคนมองว่าเป็นเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์ หรือ ปาฏิหาริย์ ผ่าน
ชม อาคารรัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีตเป็น
ที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบัน
เป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี เริ่มจาก
น าท่านชมพร้อมถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไล
ออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรง
ละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารขา้วมนัไกร่สเลศิตน้ต ารบั 
 น าท่านแวะชม น้ าพุแห่งความมั่งค่ัง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ 

ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึง



นบัเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญท่ี่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุ และได้สัมผัส
น้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี รถโค้ชน าท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะ
ถูกน ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือ
สินค้าทุกล าจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก 
เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายต้ังอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซางฮิ 
(Changi International Airport) 

18.35 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG… 
20.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความสุข 

******************************************* 
* หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมะสม เนือ่งจากสภาพ ลม ฟา้ อากาศ,การลา่ชา้อนั
เนือ่งมาจากสายการบนิ และสถานการณ์ในตา่งประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะนัน้ เพื่อความปลอดภัยในการเดนิทาง 
โดยบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทัวรผ์ูน้ าทัวร ์มอี านาจตดัสนิใจ ณ ขณะนัน้ทั้งนีก้ารตัดสนิใจ  จะค านึงถงึผลประโยชน์
ของหมู่คณะเปน็ส าคัญ 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  
3. ค่าที่พักในเรือส าราญตามระบุในรายการทัวร์(ห้อง Inside)  
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ  
5. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง  

6. ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทาง 
7. รวมค่า ภาษีท่าเรือ(Port Charge) 
8. ภาษีท่าเรือ 
9. ค่าธรรมเนียมท่าเรือ 
10. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
11. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิาร หอ้งพกัในเรอืแบบ INSIDE 
ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (Sofa bed( 

พักเดี่ยว 

31 ต.ค. – 03 พ.ย.65 29,900 29,900 25,900 13,000 
***หอ้งพกัแบบมรีะเบียง(Balcony) เพิม่ทา่นละ่ 11,000.- บาท*** 

ราคาพเิศษ 29,900 .- จากราคาเตม็ 32,900.- เมือ่จองและช าระมดัจ าภายใน 31 ธนัวาคม 2564 



  
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน (400 บาท( 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  15,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 30 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 
15 ท่าน และหรือ  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
1. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 
100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับบริษัทเรือส าราญและสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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